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

ARNOLD VAN GENNEP

O KILKU PRZYPADKACH BOWARYZMU ZBIOROWEGO*

Dzięki Jules’owi de Gaultierowi 1, twórcy terminu i teoretykowi fenomenu, 
przez „bowaryzm” rozumiemy „zdolność człowieka do postrzegania siebie innym, 
niż się jest w rzeczywistości”. Istnieje bowaryzm indywidualny i bowaryzm zbio-
rowy. Ten ostatni został wyróżniony przez Gaultiera, który przeprowadził analizę 
społeczeństw europejskich, zarówno tych współczesnych i nowożytnych, jak 
i antycznych 2. Jednakże autor wielokrotnie powtarzał 3, że studium owego feno-
menu psychologicznego, po to by stać się teorią kompletną i pokazać wyraźnie jej 
wkład społeczny, powinno uwzględniać wszystkie grupy ludzkie wywodzące się 
z każdej epoki i należące do każdej rasy.

Dla mieszkańców tego samego kraju zwyczaj jest zasadą jednakowej sugestii. Podobnie 
jak wrażliwości, na które oddziałuje ta sugestia, nawet jeśli spokrewnione, są dalekie od bycia 
identycznymi, badanie różnych zwyczajów pozwala odkryć źródło bogatego bowaryzmu, o ile, 
rzecz jasna, można dla każdego zwyczaju sporządzić zbiór indywidualnych przypadków. Po-
przestajemy na zasygnalizowaniu tego działu dociekań psychologicznych, który mógłby zostać 
wyczerpany jedynie przez wnikliwe studia.

Bez wątpienia – brakuje wszakże metod do przeprowadzenia tego badania. 
Dopóki chodzi tylko o współobywateli, przy odrobinie uwagi każdemu może się 
udać ocenić wpływ, jaki wywiera na osobnika powszechnie podzielana idea ogól-
na. Codzienne życie przynosi nam, postrzegane przez tysiące ludzi, fakty, w których 
łatwo jest stwierdzić ich cechy dominujące. Zauważmy, że fakty – które dostar-
czyły Gaultierowi najbardziej wyraźnych przykładów bowaryzmu, w postaci 
Flauberta i Barrèsa – miały miejsce w Normandii lub Lotaryngii i w Paryżu.

1 Le Bovarysme [Paris 1902]; La Fiction universelle [t. 1, Paris 1903]; Les Raisons de l’idéa-
lisme [t. 1, Paris 1906]; La Dépendance de la morale et l’indépendance des mœurs [Paris 1904].  
4 tomy, Societé du Mercure de France.

2 Por. Le Bovarysme de l’histoire, „Mercure de France” z 15 kwietnia i „Revue des Idées”  
z 15 kwietnia 1908, s. 377–383, w związku z Niewczesnymi rozważaniami [F.] N i e t z s c h e g o 
i „sensem historycznym” zastosowanym wobec rozwoju społeczeństw.

3 Głównie w Le Bovarysme, s. 76, 96, 111 n., 236 n.

* Tekst ten, w wersji oryginalnej zatytułowany De quelques cas de bovarysme collectif, ukazał 
się w czasopiśmie „Mercure de France” (1908, nr z 16 V). 

Przypisy – jeżeli nie zaznaczono tego inaczej – pochodzą od autora. Wszystkie cytowane frag-
menty podaję we własnym przekładzie. Uwagi w nawiasach kwadratowych w przypisach autora 
pochodzą od tłumaczki lub od redakcji. [Przypis tłum.].
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8 ARNOLD VAN GENNEP

To w Paryżu bowaryzm uwydatnia się jako fenomen powszechny, w którego 
ramach najlepiej wyodrębniają się niuanse indywidualne. Spotykamy go również 
w Marsylii, gdzie populacja Metysów wyraża się poprzez uderzająco bowarystycz-
ną politykę. Jednak na wsiach francuskich, poza środowiskiem burżuazji, zmiennym 
i rozdartym między ekstremami, bowaryzm jest mniej skomplikowany, mniej 
systematyczny, mniej widoczny. 

Przeciętny Francuz jest zmuszony kreślić coś na kształt pięter na różnej wy-
sokości, na których badanie stanie się ułatwione mniej lub bardziej. Będzie mógł 
oceniać inne kraje tylko poprzez bardzo ogólne zarysy: wzajemne relacje systemów 
filozoficznych, estetycznych, politycznych i religijnych dostarczą mu elementów 
odmiennej precyzji w celu zdefiniowania tylko w przybliżeniu bowaryzmu uni-
wersalnego.

Parę lat temu widziałem z bliska dość wyraźny przypadek bowaryzmu zbio-
rowego w Polsce, nie rozumiejąc jeszcze jego prawdziwego znaczenia. Koncepcja 
arystokratyczna – choć prawidłowym określeniem byłoby raczej: „rycerska” – 
walczy z koncepcją nie tyle niedemokratyczną, ile ze ściśle rolniczą, wiejską, a obie 
działają zgodnie, by zdusić lub zasymilować inną, formującą się koncepcję drob-
nomieszczaństwa. Dwie pierwsze frakcje są rodzime, w takim sensie, że rolnicza 
jest bezpośrednim, wiekowym i nieprzerwanym produktem konkretnej grupy 
i składa się z członków wybranych spośród niej samej; a koncepcja rycerska, mimo 
iż oryginalnie sprowadzona z zagranicy, z Europy Środkowej i Rusi, jest już tak 
starej daty, że stała się nierozłącznym elementem polskiej arystokracji. Koncepcję 
drobnomieszczaństwa sprowadzono do Polski niedawno: tworzy się w mieszczań-
skich społecznościach żydowskich, polskich i zagranicznych (przemysłowcy 
i kupcy niemieccy, belgijscy, francuscy itp.) i służy za cel dla bogacących się 
chłopów i dla ubożejącej arystokracji. 

Kilka lat temu – szczegółowa analiza konfliktów jest bardziej skomplikowa-
na – Polacy byli podzieleni na trzy grupy, które z przyczyn bezpośrednich, 
a zwłaszcza ekonomicznych, usiłowały narzucić wszystkim swoją wizję rzeczy-
wistości i społeczności, wizję iluzjonistyczną [illusionniste]. Z psychologicznego 
punktu widzenia rzucającym się w oczy elementem było odmienne w grupach 
pojęcie i poczucie h o n o r u. Obecne walki uwydatniły konflikt, nowe prądy zaś 
– autonomistyczny z jednej, a socjalistyczny z drugiej strony – jeszcze go skom-
plikowały.

Okazuje się zatem, że dla zrozumienia szerokiego pola badań, o którym mówi 
Gaultier, konieczne jest spełnienie kilku warunków wzajemnie się wykluczających: 
warunków istnienia wyraźnych kontrastów między różnymi i licznymi walkami, 
dzisiejszymi konfliktami ekonomicznymi, politycznymi oraz minionymi konflik-
tami filozoficznymi i estetycznymi. W tym sensie kraje Starego Świata dostarcza-
ją przystępnego przedmiotu oceny i analizy.

Wydawałoby się, nawet nie wychodząc poza Stary Świat, że trudność poszu-
kiwań rośnie wraz z prostotą środowisk, w których zachowania i reakcje są mniej 
silne, mniej liczne oraz mniej zawiłe. Aby przekonać się, czy tak jest naprawdę, 
należałoby zdefiniować np. specyficzny bowaryzm Bretończyków bądź Basków. 
W Europie znajduje się wiele małych grup, które uważają się za inne i chcą być 
odmienne od pobliskich skupisk ludności. Austro-Węgry i Rosja, regiony Kauka-
zu: tak wiele fragmentów mozaiki składającej się na jeden region.
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Pozostają inne niezliczone grupy na różnych etapach cywilizacji materialnej 
i rozwoju intelektualnego. Między tymi wszystkimi grupami zachodzi wiele inte-
rakcji: ciągłej asymilacji lub odrzucania „obcych” zwyczajów przez jedną z nich. 
W tym przypadku określenie „obce” ma wąskie znaczenie. Dla jednego plemienia 
obce będzie plemię graniczne, które posługuje się odmiennym dialektem; dla jed-
nego klanu będzie obcy, mimo ich pokrewieństwa i tego samego dialektu, drugi 
klan, z którym małżeństwo jest nie tyle dozwolone, co wręcz nakazane, przeciwnie 
niż w jakimkolwiek innym klanie (reguła egzogamii). W niedawno wydanej książ-
ce 4 podjąłem się próby określenia mechanizmu modyfikacji społecznych wśród 
plemion stosunkowo prymitywnych (środkowej Australii), mało licznych i mało 
podatnych na wpływy zewnętrzne, tzn. pozaaustralijskie. Ukazałem, jak te mody-
fikacje były, z jednej strony, dziełem jednostek, wyraźnie „zindywidualizowanych”, 
znanych z wyróżniającej się osobowości, daru poetyckiego, pamięci, siły inwencji 
religijnej i prawnej; a z drugiej strony – przedstawiłem wynik interakcji zachodzą-
cej wewnątrz tej samej dużej grupy (plemienia lub grupy plemion) między sąsiadu-
jącymi klanami. W tych regionach granicznych, w geograficznym i socjologicznym 
znaczeniu tego słowa, następuje proces wzajemnego przystosowania się zwyczajów 
przeciwnych lub po prostu różnych. Co pewien czas rady starców dyskutują na 
temat zmian wprowadzonych w zwyczajach, następnie odrzucają lub przyjmują je 
i sprawiają w ten sposób, że stają się one obowiązujące dla całej zainteresowanej 
wspólnoty. Wystarczająco dogłębna analiza społeczności australijskich – na dzień 
dzisiejszy najbardziej prymitywnych – wskazuje na dwutorowy proces zachodzą-
cy w ewolucji społecznej: proces inwencji indywidualnej i asymilacji zbiorowej.

Nacisk wywierany na regiony przygraniczne ma dla każdego z klanów wymiar 
„obcego” działania. Jeśli się pójdzie dalej tym tropem i weźmie pod uwagę całą 
ludzkość, to się zobaczy, że co należy do klanu, należy również do plemienia, grup 
plemion, ludu czy nacji.

Zasada ta będzie obowiązywać też każdy z procesów twórczych z osobna. 
Przykładem może być formowanie się wspólnego języka, np. francuskiego, poprzez 
asymilację różnych elementów pochodzących z języków specjalistycznych, tech-
nicznych, gwar, języka dziecięcego itp., naturę i mechanizm tego procesu przed-
stawił niedawno Meillet 5. Dogodne będzie również pokazanie, w jaki sposób 
zwyczaj powszechny tworzy się poprzez integrację bądź sukcesywne odrzucanie 
elementów pożyczonych od zwyczajów szczególnych; wreszcie jak katolicyzm 
przyjął pogańskie obrzędy wschodnie, greckie, italskie, germańskie, etc.; jak ry-
tuał rzymskokatolicki staje się rezultatem włączenia rytuałów diecezjalnych, jak 
te ostatnie zachowały część oryginalności, będąc i tak podporządkowane przeni-
kaniu się obrzędów rzymskich; jak, jednym słowem, rytuał katolicki jako całość 
przez wieki żył z zapożyczeń i odrzuceń, aby osiągnąć swój obecny kształt, który 
dąży do jedności, a zatem do skostnienia.

A jeśli rozszerzymy jeszcze wizję, jeśli spróbujemy wywołać wszystkie więk-
sze i mniejsze transformacje ludzkości, od jej początków i we wszystkich grupach, 
zobaczymy, jak się zderzają, łączą, mieszają, gromadzą, neutralizują wierzenia, 
zwyczaje, procesy twórcze, zmienione poprzez niekończący się niepokój, którego 

4 Mythes et légendes d’Australie [Études d’ethnographie et de sociologie. Paris], 1906.
5 A. M e i l l e t, Comment les noms changent de sens. „Année Sociologique” 1907.
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sens bytu wydaje się z początku niezrozumiały do tego stopnia, że wierzymy, iż 
zależy on jedynie od przypadku. Po dokładnej analizie musimy przecież odrzucić 
wyjaśnienie dotyczące „użyteczności” materialnej. Porażka teorii „ekonomicznej” 
jest ostateczna. Co do teorii „socjologicznej” – ona tylko ustala, ale nie tłumaczy. 
Trzeba zatem zbadać teorię iluzjonistyczną Gaultiera. Być może, sprawi ona, że 
stanie się zrozumiały aspekt złożonej ewolucji społeczeństw; być może, ułatwi 
wyodrębnienie zasadniczych cech i, w konsekwencji, doprowadzi do sformułowa-
nia praw. Nie mamy jednak śmiałości żywić takiej nadziei, ponieważ nadal pozo-
staje zbyt wiele niewiadomych: nieznane szczegóły nie tylko większości czynno-
ści (zwyczajów, rytuałów), ale zwłaszcza przedstawień (wierzeń i koncepcji); 
badania nad psychologią człowieka, w szerokim tego słowa znaczeniu, dopiero co 
się rozpoczęły. Nawet studium nad psychologią Europejczyka jest jeszcze mało 
zaawansowane! Jeśli stworzymy abstrakcję ze wszystkich informacji zdeformo-
wanych poprzez zastosowanie europejskich, głównie zaś chrześcijańskich, punktów 
widzenia wobec „dzikich”, pozostanie nam niewiele użytecznych dokumentów, 
a wśród nich zwłaszcza badania psychologii eksperymentalnej, pokazujące me-
chanizmy, ale nie rezultaty. Tak więc fakty, które pozwoliłyby zastosować punkt 
widzenia Gaultiera, są nadal rzadkie, a to z dwóch powodów: szczególnej perspek-
tywy i specjalizacji badaczy. Jedynym wyraźnym i dobrze opisanym przypadkiem 
bowaryzmu zbiorowego nieeuropejskiego, który odnalazłem 6, jest bowaryzm 
zbiorowy Murzynów z Republiki Liberii, nad Zatoką Gwinejską.

Badacz Maurice Delafosse 7 przed udaniem się do Liberii w roli konsula fran-
cuskiego spędził kilka lat pomiędzy „niecywilizowanymi” Murzynami, w szcze-
gólności wśród plemion Kru, Baoulé, Agni itp. Włada on tuzinem dialektów lo-
kalnych; jest obdarzony zmysłem komparatystycznym, zdolnością wnikliwej  
obserwacji i precyzyjnym stylem. Co więcej, ma rzadki, a niezbędny wśród etno-

6 W cytowanym artykule pt. Le Bovarysme de l’histoire G a u l t i e r  nawiązuje do Polinezyj-
czyków opisanych przez Maxa Anély’ego: jest to jednak dokument bardziej literacki niż naukowy. 
Maorysi z Nowej Zelandii lepiej nadawaliby się do badań nad bowaryzmem, niektórzy z nich bowiem 
z zadziwiającą łatwością przejęli cywilizację europejską, w tym parlamentaryzm. Nie śmiałem przy-
toczyć przypadku Japończyków, o których często mówiono błędnie: zdaje mi się, że jeśli naszej 
cywilizacji udało się tak szybko zapuścić korzenie w tym kraju, jest to zasługa tożsamości psycho-
logicznych, do niedawna utajonych, które wyszły już raz na jaw w japońskim życiu społecznym 
w okresie między XV a XVII wiekiem, tożsamości paralelnych z tożsamościami organizacyjnymi 
(feudalizm itp.); ale wreszcie ani Lacfadio Hearn [literówka van Gennepa; L a f c a d i o  H e a r n 
(1850–1904), pół-Anglik i pół-Grek z pochodzenia, urodzony na Leukadzie (Lefkás), z czasem 
przyjął obywatelstwo japońskie i stał się największym badaczem kultury japońskiej tamtego okresu 
– uwaga tłum.], ani tym bardziej większość Europejczyków nie wydają się odpowiedni, by przepro-
wadzić wiarygodne studia nad japońskim bowaryzmem. Przypadek Indian amerykańskich, przyta-
czany przez G a u l t i e r a  (Le Bovarysme, s. 241), jest tematem delikatnym: m.in. Czirokezom nie 
zagraża wyginięcie; a przede wszystkim, jaki jest pierwotny bowaryzm Indian amerykańskich? 
Różny czy nie od bowaryzmu anglosaskiego, tak bardzo religijnego? Murzyni Stanów Zjednoczonych 
i Antyli dają powody do obserwacji (humanitaryzm, prawa człowieka, itp.), nie mam jednak wystar-
czającej liczby dokumentów, aby prześledzić z bliska szok związany z zamierzonymi iluzjami 
i koniecznymi rzeczywistościami.

7 Por. Maurice D e l a f o s s e: Un État Nègre, la république de Libéria, publication [Bulletin] 
du Comité de l’Afrique Française, [„Renseignements Coloniaux et Document” 9] 1900; Les Libériens 
et les Baoulé, Nègres dits civilisés et Nègres dits sauvages, fragment czasopisma „Les Milieux et les 
Races” 1901 [avril – may]; [R.] V i l l a m u r  i [M.] D e l a f o s s e, Les Coutumes Agni. Paris 1904; 
D e l a f o s s e, Les Frontières de la Côte d’Or, de la Côte d’Ivoire et du Soudan. Paris 1908, etc.
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grafów, dar: umie rozdwoić swoją osobowość; kto nie potrafi lub nie jest w stanie 
się rozdwoić, przeinacza. Nie mogliśmy pominąć tej cechy, ponieważ szczególnie 
w etnografii „krytyka świadka” jest równie konieczna jak samo świadectwo.

Republika Liberii znajduje się nad Zatoką Gwinejską, między angielską kolo-
nią Sierra Leone a kolonią francuską Wybrzeża Kości Słoniowej; rozciąga się de 
facto wzdłuż wybrzeża o długości 10 kilometrów, całe wnętrze kraju jest zajęte 
przez „dzikich”, przed którymi Liberyjczycy odczuwają silny lęk, mimo że nazy-
wają ich: „nasi pogańscy bracia”. Liberia powstała dzięki prywatnym organizacjom 
filantropijnym złożonym głównie z Amerykanów, finansowane są one przez kraje 
skandynawskie i Anglię; różnorakie Kościoły i misje liberyjskie zostały sprowa-
dzone z Ameryki. 110 organizacji w 1829 roku zajmowało się przesiedlaniem 
Murzynów z Antyli i Stanów Zjednoczonych. Interesująca jest szczegółowa histo-
ria kolonizacji, ponieważ widzimy w niej przeważającą rolę białych: doktor Ayres, 
Jehudi Ashmun, założyciel stolicy, Monrowii, Buchanan, założyciel Grand-Bassa, 
Harper – Cape Palmas, Finley, założyciel Granville. W roku 1832 było w Liberii 
już 2500 czarnych. W roku 1847 zgromadzenie przedstawicieli czterech okręgów 
ogłosiło niepodległość Liberii, opracowało konstytucję, wzorując się na dokumen-
cie Stanów Zjednoczonych, i wybrało prezydenta republiki, Mulata, J.-J. Robertsa. 
Kolejny prezydent, Benson, był również czarny; obaj należeli do rodziny pierwszych 
emigrantów. Od tamtej pory prezydenci byli zawsze Murzynami.

I właśnie od momentu, w którym biała część populacji utraciła swoją faktycz-
ną przewagę, rozpoczęła się regresja kulturalna i mentalna. Duma lokalna jednak 
tylko rosła. Celem przodków Liberyjczyków było d o r ó w n a n i e  białym; w Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie z tą ambicją nadal się spotykamy, biali walczą z nią za 
pomocą powszechnych środków: wydzielone wagony, windy, hotele itp. dla „ko-
lorowych”. Wydaje mi się, że z dokładnych relacji dotyczących przestępstw po-
pełnianych przez Murzynów, głównie kradzieży, wynika, iż wzięcie siłą białej 
kobiety jest często jednym ze środków, poprzez który amerykański Murzyn chce 
ujawnić swoją „wartość rasową”; tym samym najbardziej gwałtowny gest, 
a w szczególności ten o najpoważniejszym wydźwięku, staje się wyrazem buntu 
przeciw domniemanej wyższości antropologicznej białych.

Jednak Liberyjczycy dawno już przeszli przez ten etap: w swoich oczach 
okazali się równi białym i teraz nimi pogardzają. Tak więc poprzez normalne 
przewartościowanie tłumaczy się fakt, że każdy Liberyjczyk, bez względu na to, 
czy jego karnacja jest oliwkowa, czy w następstwie mieszania się ras prawie biała, 
nazywa siebie dumnie c z a r n y m  [Negro]. 

Ale tej nazwy nie stosuje się wobec tubylczych plemion Murzynów: liberyjscy 
potomkowie Murzynów amerykańskich uważają czarnych z głębi kraju i z pobli-
skich kolonii za „pogańskich braci”. W taki sposób iluzjonizm społeczny łączy się 
z iluzjonizmem religijnym: pierwszym krokiem do przyjęcia do grupy rządzącej 
musi być przejście na chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo liberyjskie jest jednak 
formalne: to zabawna mieszanka praktyk i idei pochodzących z różnych źródeł; 
od Palestyny po Anglię, Stany Zjednoczone, aż do Liberii droga jest długa, a prze-
miany nieuchronne. Do tego stopnia, że istnieją w Liberii misje protestanckie, 
których celem wydaje się nie tyle nawrócenie „biednych pogańskich braci”, ile 
utrzymanie Liberyjczyków w stosunkowo niezdegenerowanym chrześcijaństwie.

Oczywiste jest, iż Liberyjczycy, w związku z tym, że widzą siebie jako c z a r-
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n y c h  i  c h r z e ś c i j a n, chcą być również c y w i l i z o w a n i. W oczach ob-
cokrajowców ich dziwny lokalny bowaryzm przejawia się najlepiej w formie ich 
cywilizacji. Pierwsi wodzowie zastosowali w Liberii zasady, których wykonalność 
była niewątpliwie możliwa w prosperujących przemysłowo i handlowo Stanach 
Zjednoczonych. Szczególnie poprzez różnicę w wynikach wyraża się słuszność 
następującej perspektywy: metody są warte tyle, ile warci są ci, którzy je stosują. 
Biali wznieśli miasta, domy, pomniki, drogi, wznieśli wszelkiego rodzaju budynki 
rolnicze, przemysłowe, handlowe w stylu amerykańskim i europejskim.

Pierwsi osadnicy z Ameryki pracowali w Stanach Zjednoczonych jako niewol-
nicy na plantacjach; po okresie walk założyli małe gospodarstwa, w których po-
święcali się uprawie miejscowej kawy, zwanej „kawa z Liberii” [café de Libéria], 
dzikiej, ale z czasem coraz bardziej ulepszanej. 

Ich kawa, dobrze przygotowana, dobrze oczyszczona, delikatnie wypalona, dobrze wyse-
lekcjonowana, była ceniona na rynkach europejskich i dobrze się sprzedawała; i należy do 
jednej z najbardziej znanych. 

Powiększono jednak nadmiernie rozmiary plantacji, nie bacząc na to, że rąk 
do pracy – potrzebnych licznie przy tego rodzaju uprawach – nie przybywało 
proporcjonalnie. Za późno zbierano ziarna, źle wyschnięte psuły się; mieszano złe 
z dobrymi; wysyłano do całej Europy; nikt ich nie chciał; kawa z Liberii straciła 
całe uznanie i została zdeklasowana; plantatorzy byli zrujnowani, plantacje opu-
stoszały. Kawowce zaś powróciły do stanu dzikiego. W okolicach Monrowii 
znajdują się ruiny gospodarstw, porzucone młyny, szpalery olbrzymich kawowców 
opanowane przez liany i ciernie. Jeśli chodzi o inne uprawy, Liberyjczycy prowa-
dzą je w równie prymitywny sposób, jak ich „dzicy” sąsiedzi.

To samo dotyczy przemysłu: stary Cooper 8 budował statki wielorybnicze 
i szkunery; ale nikt nie poszedł za jego przykładem.

Biali Amerykanie wytyczyli aleje w Monrowii, wyrosła jednak na nich trawa, 
co spowodowało, że stały się one ulubionym pastwiskiem dla wszystkich wołów 
ze stolicy; spacerowanie tam nocą bez latarni jest niebezpieczne, pełno dziur, stud-
ni, brył granitu, które burzą monotonię drogi. Ulice schodzące na wybrzeże stały 
się potokami; tu i ówdzie widzimy słupy, które wspierały latarnie; parę latarni ist-
nieje nadal, jeśli nawet tylko częściowo, ale w odróżnieniu od tych stojących przed 
niektórymi domami zamieszkałymi przez Europejczyków, Delafosse nie widział 
nigdy, żeby się paliły. Na wsi są drogi wytyczone przez plantatorów niemieckich. 
W Monrowii znajdują się bulwary nadbrzeżne zbudowane przez pierwszych osad-
ników: „następne pokolenia nie starają się nawet o nie dbać”. Na mapach została 
zaznaczona latarnia morska; rząd francuski przekazał niezbędne lampy; jednak 
wysokość budynku nie przekroczyła nigdy 2 metrów, więc latarnią na mapach jest 
lampa naftowa na skośnym drewnianym palu. A żerdź służy za semafor.

Izba Przedstawicieli mieści się w dużym prostokątnym budynku bielonym 
wapnem: 

zewnętrzne kamienne schody prowadziły onegdaj do biur ministra spraw zagranicznych i fi-
nansów, znajdujących się na pierwszym piętrze; jednak z powodu złej konstrukcji schody za-

8 Randolph C o o p e r  – obok Elijaha Johnsona – jeden z założycieli Liberii, tj. jeden z nie-
wolników amerykańskich wysłanych do Liberii. [Przypis tłum.].
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waliły się; nigdy ich nie odbudowano i od wielu lat Ich Ekscelencje udają się do swoich biur 
wchodząc po czymś, co przypomina drewnianą drabinę.

Co się tyczy armii i marynarki wodnej, te znów są naprawdę zadziwiające. 
Mundury zdają się nie z tej ziemi, podobnie jak broń: żołnierze noszą strzelby 
wszystkich możliwych rodzajów, a ci, którzy podczas przejazdu władz ich nie mają 
– prezentują patyk. Do Liberii należą dwie strzelnice: obie zasypane na wybrzeżu 
Kru.

Stroje obowiązują, oczywiście, na modłę europejską, aż do przesady. Prezydent 
po odczytaniu Izbom swojego corocznego orędzia zaprasza najwyższych urzędni-
ków Republiki i akredytowanych przedstawicieli władz zagranicznych na wielki 
lunch mając do dyspozycji w sumie dwa krzesła dla wszystkich i wyszczerbione 
karafki: surdut bądź frak są jednak obowiązkowe.

To tylko niektóre spośród wielu zabawnych faktów, które odnotował z powa-
gą Maurice Delafosse. Próbował wytłumaczyć sobie ten ciekawy fenomen praw-
dziwej cywilizacji, która w chwili narodzin miała wszelkie szanse na odniesienie 
sukcesu, a wystarczyło sześćdziesiąt lat, aby zredukować ją do żałosnego szkiele-
tu. Teoria Delafosse’a jest następująca: 

ogólnie wszyscy murzyni 9, a Liberyjczycy w szczególności, podatni są na ulepszenia i postęp, 
ale te ulepszenia i postęp zostaną gwałtownie zahamowane, jeśli będzie się próbowało skiero-
wać je na tory naszej europejskiej cywilizacji.

Przed udaniem się do Liberii Delafosse żył przez kilka lat wśród „niecywilizo-
wanych” murzynów na Wybrzeżu Kości Słoniowej; zauważył wtedy, że gesty Li-
beryjczyków przestają być śmieszne w momencie, gdy nie są wykonywane przez 
murzynów ubranych w europejski i pretensjonalny sposób, ale przez rdzennych 
mieszkańców, siadających na ziemi i podających się za tych, którymi naprawdę są.

Otóż, co ciekawe, Liberyjczycy chcą być właśnie inni, niż są. Nie narzuciła 
im tego zewnętrzna cywilizacja, której doświadczenie okazuje się za ciężkie na 
ich barki, ale, w rzeczywistości, ich bowarystyczna racja bytu. Ta iluzja doprowa-
dza ich do śmierci..., lecz zarazem sprawia, że żyją. Może się wydać dziwne mó-
wienie o nich jako o wykorzenionych, jednak oni nimi właśnie są. Ich przodków 
wyrwano z ojczystego środowiska zbyt gwałtownie, aby po powrocie do kraju 
protoplastów mógł nastąpić proces readaptacji. Prawdziwie zaadaptowani są ci, 
którzy pozostali w Stanach Zjednoczonych, w środowisku umysłowym i kultural-
nym, przeciw jakiemu walczyli tylko po to, aby zdobyć do niego dostęp. Liberyj-
czycy natomiast nie mają przed sobą takiej przeszkody.

Upadek kulturalny jest widocznym znakiem wewnętrznej dysproporcji między 
koncepcją bowarystyczną a rzeczywistą psychiką. O tym, że to zamierzona teoria, 
świadczy system edukacji w Liberii: to kraj, w którym znajduje się najwięcej szkół 
dla obu płci, nawet w najmniejszych osadach. W praktyce – nie ma uczniów, a na-
uczyciele z ledwością potrafią pisać. Pewna liczba Liberyjczyków, którzy kształ-
cili się w Anglii, Stanach Zjednoczonych lub w Sierra Leone, jest naprawdę wy-
kształconych. To oni są teoretykami i obrońcami bowaryzmu liberyjskiego. Nie 

9 W cytacie tym oraz następujacym po nim akapicie zachowuję oryginalną pisownię – małą 
literą – słowa „Murzyni”. Van Gennep, stosujący zawsze wielką literę, używa odmiennej pisowni, 
gdy cytuje Delafosse’a i parafrazuje jego spostrzeżenia. [Przypis tłum].
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14 ARNOLD VAN GENNEP

tak dawno temu założyli uniwersytet, gdzie nauczało się języków [nowożytnych], 
greki, łaciny, hebrajskiego, historii powszechnej, teologii, nauk ścisłych. Ale po 
kilku latach uczniowie się znudzili i dziś budynek popada w ruinę; węże wiją 
gniazda w salach, puszcza opanowała wykłady. I teraz już jedynie gazety utwier-
dzają Liberyjczyków w ich iluzji. 

Nie tylko Delafosse zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie kreuje ta 
iluzja. Oto w jaki sposób wyrażał się niedawno wysoki kolonialny funkcjonariusz 
angielski, Sir H. H. Johnston 10, który także mieszkał w angielskiej Afryce Central-
nej i w Ugandzie i który podobnie miał szansę zobaczyć z bliska „dzikich” Mu-
rzynów. Tak oto mówił o Liberyjczykach:

Aż żal budzi, jak bardzo anglosaski jest ich ideał... Chrześcijaństwo liberyjskie jest do-
kładną kopią ubezwłasnowolniającego chrześcijaństwa tak typowego dla Anglii od czasów 
purytańskich aż do nadejścia lepszego stanu rzeczy w połowie XIX wieku. Nauki chrześcijań-
stwa zostały przeładowane adoracją słowa ze Starego Testamentu, tak niezwykle nudnego, 
bezużytecznego i mało znaczącego... Nigdy nie dość powtarzać, że ideałem Liberyjczyków był 
do tej pory ideał Nowej Anglii, a nie Afryki. Mieszkając na zachodnim wybrzeżu Afryki, kie-
rują oni swoją twarz i myśli w stronę wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej, która z kolei 
odbija XVIII-wieczną cywilizację angielską.

A tak sir Harry kończy:
Stańcie się cywilizowanymi Afrykanami, a nie pseudo-Anglosasami. Uczcie się języków 

zachodnioafrykańskich, a nie hebrajskiego, greki i łaciny...

To wszystko są symptomy stanu ducha tak charakterystycznego właśnie dla 
bowaryzmu. Gaultier stwierdza:

Nietzsche [w Niewczesnych rozważaniach], w związku z określoną okolicznością i kon-
kretnym przypadkiem, zadaje fundamentalne pytanie: w jakim stopniu wypada, aby ludzie 
kreowali się według wzoru swojej historycznej przeszłości, według wzoru historycznej prze-
szłości ludzkości?

Liberyjczyków w ogóle nie interesuje przeszłość ludzkości, tym bardziej ich 
własna, ale tylko przeszłość dwóch określonych grup, starodawnych Żydów i an-
glosaskich purytan. Tak oto ten konkretny przypadek okazuje się wyjątkowo 
ekspresywny poprzez swoją względną prostotę. W tym miejscu teoretyk zgadza 
się z badaczami, kierując w stronę pogrążonych Liberyjczyków alarmujący okrzyk: 
wzmocnijcie się poprzez powrót do surowej, acz potężnej, żywotności „braci po-
gan”. Jednak po zastanowieniu się taka rada może nie wydaje się nadal aż tak 
dobra: byłby to kolejny powrót do kogoś innego, znowu imitacja, znowu osobliwy 
bowaryzm. Inteligentny Liberyjczyk, M. Blyden, wierzy, że ocalenie nadejdzie ze 
strony „szczęśliwego kompromisu między islamem a chrześcijaństwem”, czyli 
kompromisu bowarystycznego między dwiema fikcjami, co wydaje się lekarstwem 
prawie niemożliwym.

Pozostanie jeszcze – lecz te wydarzenia dzieją się same z siebie, w dniach 
ogólnie panującej i nieznośnej bolączki – rewolucja powszechna, która zerwałaby 
wszystkie kajdany i która pozwoliłaby na nowo odbudować specjalny ideał libe-
ryjski i cywilizację. Ale czy ma się jakąkolwiek pewność co do tego, gdy w grę 
wchodzą „ucywilizowani” Murzyni? Wystarczy spojrzeć na Haiti!

10 [H. H.] J o h n s t o n, Liberia, 1907, 2 tom, nr 4.
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Należałoby sprawić, aby los Liberyjczyków był znany innym Murzynom, tym 
nadal półdzikim, i był dla nich ostrzeżeniem przed przyjęciem iluzji białych. Oni 
mają swoje własne, zaznaczające się poprzez systemy organizacji politycznej, 
ekonomicznej, sądowniczej, małżeństwa, stworzone specjalnie dla krajów tropi-
kalnych. Na co mogą im się przydać formy cywilizacji opracowane w krajach 
o łagodnym klimacie? To, co jest do przejęcia od danej cywilizacji, to zewnętrzne 
elementy, przede wszystkim środki komunikacji i transportu. Hindusi podróżują 
koleją żelazną, ale przez to się nie zeuropeizują. Japończycy mają pancerniki: 
pozostaną jednak Mongołami, dopóki zachowają iluzjonizm oparty na buddyzmie 
i szintoizmie, będą naszymi niebezpiecznymi rywalami; przestaną być nimi w mo-
mencie, w którym spróbują zastąpić go naszym iluzjonizmem żydowsko-chrześci-
jańskim, grecko-rzymskim i germańskim.

Tak więc bowaryzm stanowi jednocześnie siłę, jak i słabość. Bowaryzm jest 
tym, co czyni półdzikich Murzynów z Gwinei silnymi i zdatnymi do życia, co 
sprawia, że chcą siebie takimi, jakimi są 11; tym, co powoduje, iż Liberyjczycy 
czują się słabi, jest ich chęć bycia innymi, niż są w rzeczywistości.

Żeby dobrze zrozumieć powszechny zasięg przytaczanego tu konkretnego 
przypadku i jego wewnętrznego mechanizmu, najlepiej będzie zacytować nastę-
pujący fragment Le Bovarysme:

Dla wszelkiego rodzaju grupy lub zbiorowości możliwość i niebezpieczeństwo postrze-
gania siebie innymi niż w rzeczywistości zachodzi w momencie, w którym pewna liczba 
osobników przeżywa fascynację obcym zwyczajem, zamiast poddać się sugestii zwyczaju 
przynależnego do własnej grupy. Od tej pory tak oto wspólnota jest podzielona: rzeczywistość 
życiowa przygotowała ją do pewnych zachowań, a niektórzy jej członkowie nakłonili ją do 
przyjęcia innych zachowań. W odróżnieniu od intymności psychologii indywidualnej łatwiej 
jest tu dostrzec zachodzącą krzywdę, ponieważ wyraża się ona poprzez podział między rozma-
itymi członkami grupy, jedni pozostają wierni naśladowaniu dziedzicznego fenomenu, inni 
zaczynają imitować obcy model. Ten antagonizm wywołuje brak zgodności uczestniczenia we 
wspólnych wysiłkach i ta wyrządzona szkoda, tak jak w przypadku pojedynczych osobników, 
ma zarówno płytkie i komiczne następstwa, jak i konsekwencje dużo poważniejsze, dotyczące 
zmniejszenia ogólnej aktywności grupy, obniżenia energii zbiorowej, gorszej produktywności, 
bezsilności, aż w końcu całkowitego rozpadu 12.

Liberyjczycy są na ostatnim etapie i nic nie wskazuje na to, aby sami odnaleź-
li wyjście z sytuacji, za którą nie ponoszą odpowiedzialności. Ich przypadek cha-
rakteryzuje wręcz tragiczna trudność. Ci, którzy narzucili im sposób, w jaki oni 
siebie kreują, nie stworzyli sami takiej koncepcji. To jest pożyczony strój, to 
z Anglii przywieźli go sobie do Ameryki. A w Anglii antagonizm miejscowych 
bóstw – celtyckich i germańskich z jednej, a chrześcijańskich z drugiej strony – 
dostarczył wybitnego przykładu iluzjonizmu zbiorowego, który Gaultier dokładnie 
przeanalizował 13.

11 Na ten temat poleca się serię tomów wydanych z okazji Wystawy w Marsylii, przede wszyst-
kim dotyczące Wybrzeża Kości Słoniowej i opracowania Clozela, Villamura, Delafosse’a, Thoman-
na, o niemieckim Togo – monografie autorstwa Klosego, Spietha, Westermanna itp.

12 Loc. cit. [tj. G a u l t i e r, Le Bovarysme], s. 96.
13 Van Gennep nawiązuje do czwartego podrozdziału rozdziału V, Le Bovarysme des collecti-

vités: sa forme idéologique, cytowanej książki G a u l t i e r a  Le Bovarysme, wznowionej ostatnio 
przez Presses de l’Université Paris-Sorbonne. Bowaryzm angielski jest przykładem bowaryzmu  
à rebours: w którym „idea powszechna [czyli chrześcijaństwo] po zderzeniu z silnym egoizmem 
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16 ARNOLD VAN GENNEP

Dopóki sami stosują wobec siebie bowaryzm, Anglosasi i Amerykanie pozo-
stają panami gry. Używają tej właściwości na różnych płaszczyznach, wszystkich 
skierowanych na pierwotny cel: kontynuowania bytu. Jeśli ten niuans jest trucizną, 
to ten drugi się formuje i staje się automatycznie antidotum. Przeciwko truciźnie 
– Murzyni liberyjscy nie mają innego wyjścia, jak stać się najpierw dzikimi Mu-
rzynami.

Ale może jest już za późno. Zresztą cała biała rasa interweniowałaby natych-
miast. Jest ona bowiem tutaj, żeby w ramach swojej „misji” „wprowadzić cywili-
zację”. Amerykański niewolnik po tym, jak został ucywilizowany, nie ma już 
prawa do bycia „odcywilizowanym”. Dosięgnąłby majestatu swoich twórców, 
stałby się winien świętokradztwa 14.

I właśnie tu teoria Gaultiera rzuca ostre światło na mechanizm kolonizacji, 
kolonizacji w różnych formach, mniej lub bardziej brutalnych, mniej lub bardziej 
udanych. Wchodzą tu w grę rozmaite elementy. Ale czynnik psychologiczny był 
przez wielu zaniedbywany, wręcz umyślnie lekceważony. Istnieje też adaptacja 
psychologiczna, która jest brana pod uwagę w kontaktach indywidualnych, jednak 
pełni najistotniejszą funkcję w kontaktach zbiorowych.

Zmuszając Murzynów z krajów tropikalnych lub mieszkańców Oceanii do 
uznania naszego pojęcia wstydu, czyli do ubierania się, uśmiercamy ich. To przy-
padek brutalny, w którym wrodzona fizjologia i psychologia zabijane są za jednym 
zamachem. Zwykle nasz wpływ psychiczny nie wyraża się poprzez jedną znamien-
ną czynność. Procesy zachodzą najczęściej stopniowo, gesty i sposoby czucia się 
tubylcem zmieniają się, antagonizmy indywidualne i wspólnotowe wzmacniają, 
grupy rozwiązują się i umierają. Nowa koncepcja świata, niszcząca koncepcję 
lokalną, przenika powoli.

Niektóre grupy przeciwstawiają naszym wpływom różne formy oporu, psy-
chiczne i społeczne. Przed Murzynami z Sudanu, z Gwinei i z francuskiego Kon-
ga Północnego staje niezwykle silne narzędzie oporu: islam. W tym przypadku 
iluzja pochodzi również z importu: ale wydaje się łatwo przyswajalna przez Mu-
rzynów, Tatarów, Hindusów i Chińczyków, jeśli się patrzy na postęp islamu w Afry-
ce i na fakt, że muzułmanin nigdy nie przejdzie na chrześcijaństwo, ale wielu 

[czyli rdzennymi wierzeniami pogańskimi, germańskimi, celtyckimi Anglosasów] zostaje pomniej-
szona do funkcji środka, a jej użyteczność jest wypaczona i wykpiona” [staje się m.in. ważnym 
elementem władzy królewskiej] („où l’idée genérale, aux prises avec un égoïsme puissant, est rava-
lée à n’être qu’un moyen et se voit par-delà son utilité, dénaturée et bafouée”, ibidem, s. 65). [Przy-
pis tłum.].

14 Zostało to opisane w tekście Rapport przez kapitana C. B. W a l l i s a, konsula Wiel- 
kiej Brytanii w Monrowii na rok 1906 do spraw handlu itp. – w Liberii (Dipl. And. Cons. Rep.,  
Annual séries, nr 3750), w książce Sir H. H. J o h n s t o n a  Liberia, t. 2, nr 4, 1907, w artykule  
M. D e l a f o s s e’a  Le Liberia en 1907, w informacjach kolonialnych i dokumentach opublikowa-
nych przez Comité de l’Afrique Française, nr 11 (XI 1907) i nr 12 (XII 1907). Nie sądziłem, że do 
tego stopnia będę miał rację. Anglicy specjalnie położyli rękę na finansach liberyjskich, reorganizu-
jąc bank i sytuację ekonomiczną. Zostały stworzone wielkie kompanie (Liberian Development Co. 
i Liberian Rubber Corporation) i obie są zarządzane przez J. F. Brahama, „Anglika, powiedziałbym, 
sfrancuziałego”. Nie ma sensu wchodzić w szczegóły: Liberia wraca do punktu wyjścia i to biali 
eksploatują teraz kraj, to biali czują się dobrze w swojej własnej cywilizacji, za ciężkiej i za bardzo 
usystematyzowanej jak dla Murzynów liberyjskich, nie potrafiących nawet, jak zauważyliśmy to 
niedawno, wytyczyć własnych granic, przez co byli zmuszeni wezwać do pomocy holenderskich 
topografów.
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chrześcijan nawraca się na islam. Dlaczego w Afryce i Azji, mniej w Europie, islam 
przoduje nad chrześcijaństwem? To jeszcze szerokie pole do badań, z którego 
niewiele użytecznych elementów zostało zebranych. Grupa Murzynów przecho-
dzących na islam, jak najdalsza od rozpadu, utrzymuje i wzmacnia swoją siłę, 
utwierdza się.

Nasza koncepcja świata, nasz bowaryzm mało interesuje muzułmańskich 
Murzynów: mają swoją wizję, o której marzyli, za którą podążają, którą żyją. 
I która sprawia, że żyją.

Jeśli chcielibyśmy zastosować teorię Gaultiera do przypadków równie kon-
kretnych, należałoby podjąć zagadnienie Metysów. Byłoby absurdem utrzymywa-
nie starej definicji, zgodnie z którą Metys „dziedziczy jedynie wady swoich rodzi-
ców”. Gdyby tak było, jeśliby się nadało słowu „wady” wymiar nie tyle etyczny, 
co biologiczny, ludzkość przestałaby już istnieć. Od tysięcy lat ludzkość bowiem 
jest w ruchu, grupy przemieszczają się i mieszają, nie ma już na świecie żadnego 
regionu z „czystą rasą”. Ale ta źle sformułowana uwaga okazuje się prawdziwa 
w tym sensie, iż Metysi stanowią teren konfliktu między tendencjami mniej lub 
bardziej przeciwstawnymi i licznymi. To skomplikowany byt, co nie oznacza, że 
jest niezdatny do życia, nie umie produkować. Poszczególne przypadki stanowią 
tu wyjątkowo wdzięczne pole do studiów. Interesujące byłoby jednak zbadanie 
wspólnot, np. niektórych grup francuskich, angielskich Czirokezów z Ohio, Ma-
lezyjczyków z Indii Holenderskich, japońskich Ajnów, Rosjan wywodzących się 
od Tatarów, Mongołów itp. Niewątpliwie mogliby oni stwierdzić, że „zdolność 
postrzegania siebie innymi” odegrała ważną rolę w formowaniu i utrzymywaniu 
wspólnot i ich cywilizacji.

Z francuskiego przełożyła Zuzanna Krasnopolska
(Uniwersytet Warszawski)

A b s t r a c t
ARNOLD VAN GENNEP

ON A FEW EXAMPLES OF COLLECTIVE BOVARISM

As based on Jules de Gaultier’s writings, a French ethnographer Arnold van Gennep decided to 
examine the presence of collective bovarism in the people of African republic of Liberia – black 
immigrants from the Antilles and the United States of America, conflicted with native Africans (“pa-
gan brothers”). Their collective bovarism came into light as persistent following the American and 
European ideals and as gradual removal from indigenous traditions which, in spite of beliefs  
and desires, failed in gaining a new and better identity, but rather led to losing their own identity and 
exposed at ridicule in the eyes of the world. In his thorough analysis of Liberian habits, economy, 
agriculture, industry, policy, and even fashion, van Gennep tracks a successive decline of culture, 
urging to fight for regaining their own identity.
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PANI BOvARy W TROPIKACH: 
BOWARyZM JAKO ZJAWISKO (POST)KOLONIALNE

To natrętne serce wciąż mi zapomnieć nie daje,
Że mu obcy mój język, moje garnitury,
Że te europejskie moje obyczaje
I te czucia tutejsze są mu jak tortury.
Czy ogarnie ktoś ogrom mojej desperacji,
Mojej niewyrażalnej boleści i żalu,
Że mi przyszło słowami, co rodem są z Francji,
Obłaskawiać to serce, które mam z Senegalu 1.

Emma Bovary to pierwsza, obok Salomei, kobieca postać literacka, której 
francuskie wydawnictwo „Autrement” poświęciło oddzielny tom w serii „Figures 
Mythiques” 2. Jej nieobecność w Dictionnaire des mythes littéraires (1988) nie 
przesądza o niczym, brak nadrobiła z nawiązką późniejsza publikacja Dictionnaire 
des mythes féminins 3. Zastanówmy się jednak nad źródłami mityczności bohaterki 
Flauberta. Podobnie jak yvan Leclerc, dyrektor Centre de Flaubert w Rouen, mo-
żemy uważać, że brak większości nazwisk autorów książek i tytułów lektur 4, 
które ukształtowały Emmę, wskazuje na zamierzoną przez twórcę bezosobowość 
dzieła, co prowadzi do oderwania go od tradycji powieści, a ponadto do mityzacji 5. 
Natomiast zgodnie z definicją Claude’a Lévi-Straussa:

[Mity] nie mają autora: od chwili, w której zostaną uznane za mity, nie istnieją w oderwa-
niu od tradycji, niezależnie od ich prawdziwego pochodzenia. Gdy opowiadamy mit, indywi-

1 L. L a l e a u, Zdrada. W zb.: Antologia poezji afrykańskiej. Red. W. Leopold, Z. Stolarek. 
Warszawa 1974, s. 42 (przeł. Z. S t o l a r e k).

2 Inni mityczni bohaterowie literaccy w tej serii to: Alicja w Krainie Czarów, Antygona, Car-
men, Drakula, Frankenstein, Józef K., Judasz, Kasandra, Lancelot, Lolita, Lord Jim, doktor Jekyll 
i pan Hyde, Philip Marlowe, Robinson Kruzoe. 

3 Dictionnaire des mythes féminins. Red. P. B r u n e l. Paris 2002.
4 Autorzy wymienieni z nazwiska to Balzak, Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand, Frays-

sinous, Hugo, Lamartine, Scott, Sand oraz Sue. Należy jednak pamiętać, że Emma czytała książki 
wybiórczo, „otwierała je, odkładała, brała się do innych” (G. F l a u b e r t, Pani Bovary. Z obyczajów 
prowincji. Przeł., posł. R. E n g e l k i n g. Gdańsk 2005, s. 124), z pewnością nie znała wszystkich 
dzieł wymienionych pisarzy, a o jej słabości do romansów, gdzie tyle „łez i pocałunków, łódek 
w świetle księżyca, słowików w zaroślach, gentlemanów walecznych jak lwy i potulnych jak baran-
ki, pełnych nieziemskich cnót [...]” (ibidem, s. 39–40), powszechnie wiadomo.

5 I. L e c l e r c, Comment une petite femme devient mythique. W zb.: Emma Bovary. Red.  
A. B u i s i n e. Paris 1997, s. 21.

I-2.indd   19 2012-12-04   15:47:42



20 ZUZANNA KRASNOPOLSKA

dualni słuchacze otrzymują wiadomość pochodzącą właściwie znikąd; oto dlaczego przyzna-
jemy mitowi pochodzenie nadnaturalne 6.

Pani Bovary stała się zatem figurą mityczną, a bowaryzm – fenomenem wy-
stępującym na szeroką skalę. Przyjrzyjmy się mu jednak bliżej. Przede wszystkim 
należy pamiętać, że Jules de Gaultier (1858–1942) ukuł termin „bowaryzm” 7 w celu 
scharakteryzowania swojej filozofii tylko w o p a r c i u  o Flauberta, a nie d z i ę-
k i  niemu: powieść francuskiego pisarza posłużyła mu za interesujący przykład 
i inspirację do sformułowania własnej idei. Po drugie, bowaryzm nie jest wyłącz-
nie zjawiskiem literackim. Gaultier użył nazwiska bohaterki do przedstawienia 
swojej wizji procesu identyfikacji człowieka, kreacji istoty ludzkiej jako mozaiki 
złożonej z elementów zapożyczonych bądź skopiowanych i wywodzących się 
z różnych źródeł. W dziele Le Bovarysme. La psychologie dans l’œuvre de Flaubert 
(1892) francuski filozof tłumaczy, że bowaryzm to podstawowa, uniwersalna i po-
wszechna „zdolność dana człowiekowi do postrzegania siebie innym, niż się jest” 8. 
Emma Bovary uosabia jedynie patologiczną odmianę bowaryzmu, definiowaną 
jako wada osobowości, cecha regresywna, skłonność odznaczająca się kłamstwem 
i wyraźnym rozdwojeniem charakteru czy wręcz elementami trawestacji i kame-
leonizmu.

Bowaryzm funkcjonuje wszakże nie tylko w odniesieniu do jednostki, lecz 
także na poziomie zbiorowości społecznych i kulturalnych. Gaultier precyzuje: 

dla każdego rodzaju grupy lub zbiorowości bowaryzm występuje w sytuacji, kiedy pewna 
liczba osób, wchodzących w ich skład, przeżywa fascynację obcym zwyczajem, zamiast poddać 
się sugestii zwyczaju przynależnego własnej społeczności 9. 

Bowaryzm zbiorowy jest zatem w pewnym sensie zbliżony do teorii narodów 
jako „wspólnot wyobrażonych” Benedicta Andersona 10, subiektywnych kreacji 
zbudowanych na zespołach przedstawień: wyobrażonych, „ponieważ członkowie 
nawet najmniej licznego narodu nigdy nie znają większości swych rodaków, nie 
spotykają ich, nic nawet o nich nie wiedzą, a mimo to pielęgnują w umyśle obraz 
wspólnoty” 11.

Bowaryzm odnoszący się do życia zbiorowości ma swoje wady i zalety. Z jed-
nej strony, jest etapem w procesie ewolucji i doboru naturalnego, etapem w edu-

  6 C. L é v i - S t r a u s s, Mythologies. Le Cru et le Cuit. Paris 1964, s. 26.
  7 Najnowsze dostępne edycje i opracowania teorii bowaryzmu to J. d e  G a u l t i e r: Le 

Bovarysme. Suivi d’une étude de P. B u v i k  Le Principe bovarique. Paris-Sorbonne 2006; Le Bo-
varysme. La psychologie dans l’œuvre de Flaubert. Annoté et présenté par D. P h i l i p p o t. Suivi 
de neuf études réunies et coordoées par P. B u v i k. Paris 2008.

  8 G a u l t i e r, Le Bovarysme, s. 10.
  9 Ibidem, s. 51.
10 B. A n d e r s o n, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się 

nacjonalizmu. Przeł. S. A m s t e r d a m s k i. Kraków 1997. Teorię tę przytacza zresztą D. G u e d j i 
w jednym z esejów zawartych w tomie Le Bovarysme. La psychologie dans l’œuvre de Flaubert  
(s. 316).

11 A n d e r s o n, op. cit., s. 19. Dla naszej dyskusji interesujący jest również przypis autora do 
tego zdania: „Por. Seton-Watson, Nations and States, cyt. wyd. [tj. Westview Press, Boulder, Colo-
rado 1977], s. 5: »Tyle tylko potrafię powiedzieć, że naród istnieje, kiedy znacząca liczba ludzi 
traktuje samych siebie jako jego członków lub też zachowuje się tak, jakby nimi była«. Określenie 
»traktuje siebie« można rozumieć jako »wyobraża sobie siebie«” (ibidem, s. 19, przypis 9) – a stąd 
już blisko do bowarystycznego „postrzegania siebie innym, niż się jest”. 
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kacji i rozwoju. Z drugiej, poddanie się fascynacji obcym zwyczajem, obcym 
w sensie: nie przynależącym do rodzimej tradycji, może doprowadzić do utraty 
tożsamości i jedności. Jako przykłady bowaryzmu pozytywnego i negatywnego 
Gaultier wymienia kulturę japońską, opartą na silnie rozwiniętej umiejętności 
asymilacji, która jest motorem rozwoju ich cywilizacji, oraz chińską, hermetycz-
ną i skostniałą. Jak dowodzi dalej badacz, imitacja włoskiego renesansu we 
Francji przyniosła wybitne rezultaty, natomiast silny wpływ kultury europejskiej 
w Amerykach Północnej i Południowej doprowadził do wyparcia tradycji tu- 
bylczych.

Francuski antropolog, Arnold van Gennep (1873–1957), zajmujący się przede 
wszystkim zagadnieniem obrzędów przejścia (Obrzędy przejścia, 1909), w eseju 
O kilku przypadkach bowaryzmu zbiorowego 12 podąża tropem narzucania własnej 
kultury podległym społecznościom. Zmiany zachodzące w różnych grupach (od 
plemion do narodów) i na wszystkich poziomach organizacji życia (od religii po 
język) obserwuje na dwóch płaszczyznach: inwencji indywidualnej i asymilacji 
zbiorowej. Antropolog podtrzymuje rozróżnienie bowaryzmu na pozytywny i ne-
gatywny: „bowaryzm stanowi jednocześnie siłę, jak i słabość” 13. Potencjał i ży-
wotność ludów tubylczych tkwią w postrzeganiu siebie takimi, jakimi są; zastój 
zaś cywilizacji liberyjskiej jest wynikiem wyobrażania i pragnienia siebie innymi 
aż po „wykorzenienie” i utratę własnej przeszłości. 

van Gennep podkreśla, że iluzja bycia innym i lepszym, czyli liberyjski bo-
waryzm zbiorowy, rzuca światło na element częstokroć zaniedbywany, ale niezwy-
kle ważny w dyskusji o kolonializmie, czyli na czynnik psychologiczny. Przysto-
sowanie się lub jego brak oraz związki między jednostkami determinują szansę 
przeżycia i ewolucję społeczności. Zderzenie domniemanej wyższości potomków 
niewolników amerykańskich z wymuszoną niższością „ich pogańskich braci” 
zahamowuje rozwój kultury i prowadzi do stopniowej utraty jedności, a co za tym 
idzie, do utraty tożsamości. 

Esej van Gennepa, pełnoprawnego mieszkańca Starego Kontynentu, przedsta-
wia jedynie punkt widzenia kolonizatora. Brak w nim perspektywy drugiej strony 
dialogu, tj. opinii badaczy wywodzących się z kręgu kultur skolonizowanych. 
Przyjrzyjmy się zatem, jak o zaistniałej sytuacji piszą reprezentanci kolonii, czyli 
jak, innymi słowy: „the empire writes back [imperium odpisuje]” 14.

W swojej analizie van Gennep przywołuje bunt na Haiti jako przykład niebez-
piecznej i błędnej drogi do uwolnienia się od szkodliwego bowaryzmu i odtworze-
nia narodu. Haitański badacz Jean Price-Mars (1876–1969) poświęcił frankofil-
skiemu bowaryzmowi 15 swojej wyspy książkę zatytułowaną Ainsi parla l’oncle 
(1928) 16, co można by przetłumaczyć jako „Tako rzecze wuj”. Koncentruje się 

12 A. v a n  G e n n e p, De quelques cas de bovarysme collectif. „Mércure de France” 1908,  
nr z 16 v. Zob. przekład tego eseju w niniejszym zeszycie.

13 Ibidem, s. 239.
14 Nawiązuję do tytułu głośnej książki poświęconej postkolonializmowi: B. A s h c r o f t,  

G. G r i f f i t h s, H. T i f f i n, The Empire Writes Back: Theory and Practice in Postcolonial Lite-
rature. London 1989.

15 Autorstwo pojęcia bowaryzmu zbiorowego jest niekiedy przypisywane J. Price-Marsowi, 
m.in. w książce L. M. P o r t e r a  A Gustave Flaubert Encyclopedia (Westport 2001, s. 64).

16 J. P r i c e - M a r s, Ainsi parla l’oncle. Essais d’ethnographie. New york 1954. Dalej do 
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w niej na dyskusji nad antropologią i etnografią wyspy, analizę bowaryzmu trak-
tując zgoła marginalnie.

Ten typ bowaryzmu zbiorowego objawia się poprzez skłonność Haitańczyków 
do zapominania o własnych korzeniach, ignorowania tradycji i zwyczajów, na rzecz 
bezkrytycznej identyfikacji z wzorcami kulturowymi płynącymi z Europy, jakby 
wzór Starego Świata był jedynym godnym naśladowania 17. Tendencję tę można 
zaobserwować głównie wśród przedstawicieli miejscowej inteligencji, która od-
nosi się z wyższością i niechęcią do niższych, mniej wykształconych warstw 
społecznych: 

To zadziwiające, że ten naród, który miał, jeśli nie najpiękniejszą, to z pewnością najbar-
dziej porywającą, najbardziej wzruszającą historię na świecie – historię przeniesienia rasy 
ludzkiej na obcy teren w najgorsze warunki biologiczne – odczuwa z trudem skrywaną niechęć, 
a niekiedy wręcz wstyd, słuchając o swojej dalekiej przeszłości. [P-M 9]

Takiego rodzaju sytuacja i stosunki społeczne prowadzą do deprecjacji słów 
„Murzyn” i „czarny”. W ten sposób nazywanie mieszkańca Haiti „Afrykaninem” 
staje się „najbardziej upokarzającym określeniem, jakim możemy nazwać Haitań-
czyka” (P-M 10). 

W takiej atmosferze braku zainteresowania i poszanowania tradycji rodzi się 
literatura narodowa. Mimo bogactwa baśni, legend, podań i wierzeń rdzenna kul-
tura jest ignorowana. W zamian pisarze przekształcają na własną modłę literaturę 
francuską, tworząc „płaskie i służalcze imitacje” (P-M 10). Powszechne użycie 
języka francuskiego prowadzi do „rodzaju psychozy mniej lub bardziej poważnej 
– gadatliwości” 18, typowej dla kolejnych pokoleń Haitańczyków, którzy przez la- 
ta opierali swoją edukację na bezmyślnym powtarzaniu i uczeniu się na pamięć 
oryginałów francuskich. Price-Mars podaje jako znamienny przykład Georges’a 
Sylvaina i jego zbiór baśni Cric-Crac 19: chwali go za spisanie ich w języku kreol-
skim, ale w gruncie rzeczy surowo gani za przetłumaczenie bajek Jeana de La 
Fontaine’a, uznając to za zaprzepaszczenie szansy na stworzenie wiekopomnego 
dzieła ugruntowującego folklor haitański.

pozycji tej odsyłam skrótem P-M. Prócz tego stosuję skrót F = F. F a n o n, Peau noire, masques 
blancs. Paris 1952. Liczby po skrótach oznaczają stronice.

17 Podobne spostrzeżenia na temat Haiti poczynił R. O r i z i o  w książce Zaginione białe 
plemiona. Podróż w poszukiwaniu zapomnianych mniejszości (Wstęp R. K a p u ś c i ń s k i. Przeł.  
J. U g n i e w s k a, M. S a l w a. Warszawa 2009, s. 184): „Fort, w swoim czasie uznawany za ósmy 
cud świata, został wzniesiony na szczycie góry tak wysoko, by zawsze – przynajmniej częściowo 
– tonął w chmurach. Niewiele poniżej stał królewski pałac Sans-Souci, noszący tę samą nazwę, co 
pałac Fryderyka Wielkiego w Poczdamie. Miał to być Wersal Nowego Świata, zaprojektowany 
z takim luksusem, jakiego Antyle wcześniej nie znały. Każdy szlachcic na Haiti, będący często po-
tomkiem jakiegoś afrykańskiego wodza, musiał stawać na dworze monarchy zgodnie z literą nie-
zmiernie skomplikowanego protokołu: miał mieć na sobie specjalny mundur arystokracji, buty 
z czerwonego marokinu i ze złotą sprzączką, kapelusz z pióropuszem (niebieskie pióra dla baronów, 
czerwone dla książąt itd.), aksamitną tunikę. Tytuły szlacheckie przyznawano z pewnym – być może, 
niezamierzonym – poczuciem humoru: dworski almanach przekazuje informacje o niejakim Comte 
de Limonade i niejakim Duc de la Marmelade”.

18 J. P r i c e - M a r s, La Vocation de l’élite. Port-au-Prince 1919, s. 69.
19 Pełen tytuł zbioru opublikowanego w Paryżu w 1901 r. to Cric-Crac. Fables de La Fontaine 

racontées par un montagnard haïtien et transcrites en vers créoles (Trzask! Prask! Bajki La Fon- 
taine’a opowiedziane przez górala haitańskiego i spisane po kreolsku).
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Price-Mars, w przeciwieństwie do Gaultiera, nie odnajduje w bowaryzmie 
żadnych pozytywnych cech. Żyje w środowisku zdominowanym przez ten rodzaj 
patologii i ponosi tego konsekwencje. Błędne koło przenikających się kultur pro-
wadzi do sytuacji, w której twórca sam pada, w pewnym sensie, ofiarą bowaryzmu 
poprzez użycie terminu „z importu” do scharakteryzowania rodzimego fenomenu 20. 
Wydaje się jednak, że jest to wszechwystępujące zjawisko – podobnie jak pisanie 
w języku kolonizatora, tj. w angielskim, francuskim, hiszpańskim itp., w celu upo-
wszechnienia teorii, popularyzacji kultury i dotarcia do większej liczby odbiorców 21.

Zdaniem Price-Marsa, wyjściem z impasu byłoby pozbycie się „pożyczonej 
duszy” (P-M 12), czyli, podobnie jak w przypadku Gaultiera i van Gennepa – 
stworzenie na nowo tożsamości. Na jej ponowne odkrycie już bowiem za późno. 
Przytaczając ruch négritude, „murzyńskości” (powołany przez Aimé Césaire’a, 
Léona Damasa, Léopolda Sédara Senghora), pisarz podkreśla, że korzenie kultury 
haitańskiej tkwią w Afryce: „dziedzictwo jest w ośmiu dziesiątych darem Afryki” 
(P-M 222). Jedynie poprzez zrozumienie swojej „czarnej” tożsamości i świado-
mości Haitańczycy będą mogli uwolnić się od całkowitego wchłonięcia przez obcą 
kulturę. Rada Price-Marsa brzmi następująco: 

zebrać elementy naszego życia społecznego, [...] określić gesty, zachowania naszego ludu, 
jakkolwiek pokorny by nie był, [...] p o r ó w n a ć  je z gestami i zachowaniami innych narodów, 
[...] zbadać ich źródło i usytuować je w życiu każdego człowieka na świecie. [P-M 12; podkreśl. 
Z. K.]

Z procesem porównywania – jako jednym z etapów przezwyciężania bowary-
zmu zbiorowego – nie zgadza się pisarz i psychiatra martynikański, teoretyk de-
kolonizacji Frantz Fanon (1925–1961). Jego studium Peau noire, masques blancs 
(Czarna skóra, białe maski), które już w samym tytule nawiązuje do procesów 
identyfikacji i imitacji, skupia się na psychoanalitycznym ujęciu rasizmu oraz 
związków między człowiekiem białym a czarnym. Mimo że termin „bowaryzm 
zbiorowy” nie pada tu ani razu, śledząc tok rozumowania autora możemy zauwa-
żyć powszechne występowanie denotowanego tym terminem zjawiska na Marty-
nice. Wyraża się ono głównie poprzez konflikt „ja” z „Innym”. Fanon zaznacza, 
że „czarni są porównaniem” (F 170) świata białego i czarnego oraz poszczególnych 
członków społeczności czarnej między sobą, ustawiczną analizą porównawczą 
„ja”–„Inny”: w ten sposób wszystko sprowadza się do ciągłego podawania w wąt-
pliwość własnej wartości. 

W dyskusji nad zjawiskiem Fanon podkreśla powiązanie rasizmu z represją 
seksualności człowieka: stereotypowa kolokacja „czarnego” z „wulgarnym” i „wy-
uzdanym” rodzi się w wyniku projekcji stłumionej seksualności białego na czarne-
go człowieka. Tym samym Fanon odrzuca tezę Carla G. Junga o wrodzonej nieświa-
domości zbiorowej: jego zdaniem, domniemana niższość rasowa nie jest elementem 
podświadomości, lecz została nabyta w trakcie jak najbardziej świadomego procesu.

Co więcej, również język uwidacznia aspekt ciągłego porównania. Posługi-

20 Zob. J. M. A l l a r d  D u p l a n t i e r, „Nos frères d’autre-golfe”: Spiritualism, voudou and 
the mimetic literatures of Haiti and Louisiana. Louisiana 2006. Zob. też na stronie internetowej: 
http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-11152006-152550/unrestricted/Duplantier_dis.pdf (data dostępu:  
20 X 2012).

21 Zob. W. B u r s z t a, Antropologia a literatura. „Teksty Drugie” 2005, nr 4, s. 50.
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wanie się wobec czarnoskórych mieszkańców tzw. petit nègre (małym czarnym), 
czyli językiem opartym na zdrobnieniach, błędach, intonacji typowej dla pogawę-
dek z dziećmi, podkreśla poczucie wyższości. „Mówić w języku, to tyle co przyjąć 
świat, kulturę” (F 30). Biegłość we francuskim jest zaletą o ogromnym ładunku 
kulturowym, co potwierdza następujący przykład: o osobie władającej płynnie 
językiem Moliera powie się we Francji, że „mówi jak książka” („il/elle parle 
comme un livre”); analogiczne określenie na Martynice to „parler comme un Blanc” 
– „mówić jak biały” (F 16).

Mali mieszkańcy Martyniki (pamiętajmy, że wyspa, która wcześniej była 
kolonią, w 1946 roku stała się regionem Francji, tzw. departamentem zamorskim) 
uczą się z tych samych podręczników, co ich paryscy koledzy, powtarzając wraz 
z nimi: „nasi przodkowie Galowie”. Tym samym identyfikują się z Europą, uwa-
żają się za Francuzów, a nie za Murzynów. Dla nich „czarny żyje w Afryce” (F 120).

Dopiero w chwili bezpośredniego kontaktu z kulturą europejską, czyli w chwi-
li przyjazdu do Francji, następuje proces „epidermizacji” (F 8), odkrycia innej 
twarzy-tożsamości, dotąd skrywanej pod maską. Okrzyk „Mamo, patrz, czarny, boję 
się!” (F 90) powoduje pierwszą traumę. Wraz z upływem czasu różnice pogłębiają 
się i narastają, dając początek kompleksowi niższości i fobiom. Tym samym Fanon 
nie zgadza się z Sigmundem Freudem: trauma nie pochodzi z okresu dzieciństwa, 
lecz wywołuje ją kontakt z rasistowską cywilizacją. Toteż nie ma racji Octave 
Mannoni twierdząc, iż psychika czarnoskórego usprawiedliwia kolonizację 22. Dla 
Fanona sytuacja jest radykalnie odmienna: fakt, że człowiek czarny uznaje siebie 
za gorszego i podporządkowanego białemu, jest bezsprzecznie winą kolonizatora. 

Taki sąd brzmi jak echo słów Jeana-Paula Sartre’a, który w swoich Rozważa-
niach o kwestii żydowskiej stwierdza: „Żyd to człowiek, którego inni ludzie uwa-
żają za Żyda – oto prawda elementarna, od której trzeba nam wyjść. [...] to antyse-
mita t w o r z y  Żydów” 23. Tak jak antysemityzm „tworzy Żydów” (czy, jak opisu-
je Simone de Beauvoir w Drugiej płci, mężczyzna oraz zewnętrzne czynniki 
kreują kobietę), podobnie rasizm tworzy Murzyna. Biała maska kultury i edukacji 
nie zmienia przynależności rasowej, nie hamuje okrzyku „Mamo, patrz, Murzyn, 
boję się!” Istnienie rasizmu, brak dialogu między kolonizatorem a skolonizowanym 
oraz niemożność współpracy utrzymują przy życiu bowaryzm zbiorowy.

W rozważaniach nad kulturą postkolonialną Edward W. Said stwierdza: 
Pojęcie czarnej skóry w białej masce jest dokładnie tak mało użyteczne i nobilitujące 

w literaturoznawstwie, jak i w polityce. Naśladowanie i mimikra nie zaprowadzą nas daleko 24. 

Kolor skóry bądź język, którym się człowiek posługuje, nie może być podsta-
wą jego dyskryminacji czy dominacji. „Nie ma czarnego. Ani białego” (F 187), 
sztuczny podział nie istnieje, nie należy ulegać bowarystycznemu pragnieniu na-
śladowania innych. „Wyższość? Niższość? Dlaczego nie spróbować po prostu 
dotknąć drugiego, usłyszeć, pokazać drugiego człowieka?” (F 187). Lepiej wierzyć 
własnym instynktom, podążać za własną kulturą, szanując, lecz nie ślepo naśladu-

22 O. M a n n o n i, Psychologie de la colonisation. Paris 1950.
23 J.-P. S a r t r e, Rozważania o kwestii żydowskiej. Przeł. J. L i s o w s k i. Warszawa 1957, 

s. 65.
24 E. W. S a i d, Kultura i imperializm. Przeł. M. W y r w a s - W i ś n i e w s k a. Kraków 2009, 

s. 361.
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jąc obce zwyczaje i tradycje, choć jedyną drogą do odzyskania wolności, godności 
i świadomości narodowej pozostaje niezmiennie walka 25.

Ani Frantz Fanon, ani Homi K. Bhabha nie nawiązują bezpośrednio do bowa-
ryzmu zbiorowego jako takiego. Teoria mimikry hinduskiego badacza, opisywana 
na poziomie ogólnym, nie zaś w odniesieniu do konkretnej społeczności, wydaje 
się jednak bardzo podobna do fenomenu omówionego przez Gaultiera. Według 
Bhabhy to organizm kolonizacyjny wywołuje mimikrę: indywidualizacja każdego 
człowieka stanowi proces mimetyczny oparty na próbie naśladowania kogoś inne-
go, bycia kimś innym. „Mimikra kolonialna to pragnienie zreformowanego, roz-
poznawalnego Innego, j a k o  p o d m i o t u  r ó ż n i c y, k t ó r y  j e s t  p r aw i e 
t a k i  s a m, a l e  n i e  c a ł k i e m” 26, jednak przy zachowaniu części samego 
siebie. W ten sposób tożsamość staje się mozaiką często sprzecznych (zważywszy 
na konflikt „ja” z „Innym”) interakcji, a mimikra – formą parodii kolonialnego 
autorytetu.

W przeciwieństwie do teorii masek Fanona „Mimkra nie jest [...] maską ukry-
wającą jakąś obecność czy tożsamość [...]” 27. Pod „białą maską” znajdujemy ko-
lejne maski, ponieważ cała egzystencja opiera się na mimikrze pod przeróżnymi 
postaciami.

Kolonializm wymagał wykształcenia obywateli państw skolonializowanych 
oraz sformowania nowej grupy osób, która pomogłaby w rządzeniu krajem. Bry-
tyjski historyk Thomas Babington Macaulay, analizując sytuację Indii w Minutes 
on Education, uznał wręcz za konieczne stworzenie „klasy jednostek o hinduskiej 
krwi i kolorze skóry, ale angielskim guście, poglądach, obyczajach i intelekcie 
[...]” 28. Tak więc mimikra, która staje się kontrowersyjnym sposobem na powoła-
nie pośredników między kolonizatorem a skolonizowanymi (a tym samym między 
dwiema kulturami), stanowi również niebezpieczeństwo dla obu grup: kolonizator 
słabnie, zyskawszy rywala, jego naśladowcy zaś tracą własną tożsamość. Przed-
stawicieli tej nowej grupy wyraźnie nakreślił v. S. Naipaul w powieści The Mimic 
Men, której tytuł nieco niefortunnie przetłumaczono na polski jako Marionetki 29:

25 Peau noire, masques blancs opublikowano 9 lat przed najgłośniejszym dziełem F. F a n o- 
n a  z r. 1961 – Wyklętym ludem ziemi (Przeł. H. T y g i e l s k a. Przedmowa E. R e k ł a j t i s. Posł.  
J. P. S a r t r e. Warszawa 1985). Napisana po złożeniu przez autora dymisji z funkcji dyrektora 
szpitala psychiatrycznego w Algierii, po zetknięciu się z nieludzkim okrucieństwem francuskich 
władz wobec rdzennych Algierczyków, książka okazuje się o wiele silniejsza w wymowie od dzieła 
Fanona, bardziej brutalna i zdecydowana. W roku 1961 Fanon wie na pewno, że niemożliwe jest 
wyzwolenie się od kolonizatora bez użycia zdecydowanej siły, wręcz przemocy (Przemoc to zresztą 
tytuł pierwszego rozdziału tej książki – aktu oskarżenia). Peau noire, masques blancs zyskuje tym 
mocniejsze przesłanie, iż Fanon pisał tę książkę, wiedząc, że przegrał walkę ze śmiertelną chorobą, 
białaczką. 

26 H. K. B h a b h a, Mimikra i ludzie. O dwuznaczności dyskursu kolonialnego. Przeł. T. D o-
b r o g o s z c z. „Literatura na Świecie” 2008, nr 1/2, s. 185.

27 Ibidem, s. 189.
28 Ibidem, s. 188.
29 v. S. N a i p a u l, Marionetki. Przeł. M. Z b o r o w s k a. Warszawa 2009. „Marionetki” to 

pacynki, lalki, narzędzie w czyichś rękach. „Mimic men” to ludzie, którzy naśladują, imitują, kopiu-
ją zachowanie innych. J. J a r n i e w i c z  na łamach „Gazety Wyborczej” z r. 2009 (nr z 10 III) 
skomentował to tak: „Ich [tj. dawnych kolonii] mieszkańcy to praktykanci mimikry, tytułowi Mimic 
Men, czyli »ślepi naśladowcy«, bo tak należałoby poprawnie przełożyć tytuł powieści Naipaula”. 
Inną propozycję przedstawia D o b r o g o s z c z  w swoim tłumaczeniu eseju B h a b h y  Mimikra 
i ludzie: „ludzie-naśladowcy [...]” (s. 188).
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My, tu na wyspie, czytając książki wydrukowane w tamtym świecie, używając przedmio-
tów wyprodukowanych w tamtym świecie, byliśmy ludźmi opuszczonymi i zapomnianymi. 
Udawaliśmy, że istniejemy, że uczymy się, że przygotowujemy się do życia, my, marionetki 
Nowego Świata, a raczej małego nieznanego jego skrawka, już dotkniętego zgnilizną, szybko 
atakującą wszystkie tkanki 30.

Na powieść składają się wspomnienia głównego bohatera, który zresztą bo-
warystycznie zmienia swoje imię z Ranjit Kripalsingh na pseudoangielskie Ralph 
R. K. Singh. Powracającym motywem jest tu wrak statku, metafora odzwiercied- 
lająca świadomość utraty własnej tożsamości, bycia obcym dla siebie i dla reszty 
świata. Człowiek, który łatwo popada w imitację silniejszego od siebie modelu, 
dryfuje szukając bezpiecznego portu, który go przyjmie i „naprawi”: „dryfujący 
wrak, jak reagująca na bodźce zewnętrzne komórka, którą może zmienić przelotnie 
każde przygodne spotkanie” 31.

Osłabienie tożsamości kolonizatora i skolonizowanego prowadzi do zatarcia 
różnic między nimi. Utrata czynnika różnicującego, jakim jest kolor skóry, tak 
upragniona przez Fanona, daje „ślepym naśladowcom” szansę na życie według 
własnych zasad i stawienie czoła dominacji imperium.

Dyskusja o bowaryzmie zbiorowym zaprowadziła nas daleko od szarej i desz-
czowej Normandii Emmy Bovary. Kiedy Émile Cailteaux, entuzjastyczny czytel-
nik, pisał w liście do Flauberta: „Kto wie [...], czy w niedługim czasie nie będzie-
my mówić o kobiecie niezrozumiałej, romantycznej, idealizującej: t o  j e s t 
b o v a r y, tak jak o fałszywym dewocie mówimy: t o  j e s t  ś w i ę t o s z e k” 32, 
nie podejrzewał zapewne, że któregoś dnia będą tak mówić nie tylko o pojedynczych 
istotach, ale o całych społecznościach zamieszkujących tereny Liberii, Haiti i Ka-
raibów. Wszystko w naszej dyskusji zdaje się obracać wokół kontynentu afrykań-
skiego, jako starej kolonii bądź ojczyzny przodków mieszkańców innych krajów. 
Może zatem prawdziwie bowarystyczni są ci „Inni”, ucywilizowani kolonizatorzy, 
którzy zapomnieli, że historia homo sapiens zaczęła się właśnie w Afryce.

A b s t r a c t
ZUZANNA KRASNOPOLSKA 
(University of Warsaw)

MRS BOvARy IN THE TROPICS. 
BOvARISM AS A (POST)COLONIAL PHENOMENON

The article aims at analysing the collective bovarism in (post)colonial studies. The term “bo- 
varism” was coined at the turn of 19th and 20th c. by Jules de Gaultier as one of the main assumptions 
of his idealistic philosophy. It refers to a man’s innate ability to imagine oneself different from real, 
which can be manifested alike at individual and collective level. Thus, the collective bovarism, in-
separably tied to the process of evolution, is characteristic of numerous societies all over the world. 
The article focuses on the discussions about the various approaches to the collective bovarism as 
based on the analysis of the texts by Arnold van Gennep, who researched it in Liberians, Jean Price-
-Mars (in Haitians), Frantz Fanon (in Martinicans), as well as on discerning the similarities between 
the collective bovarism and Homi K. Bhabha’s theory of mimicry.

30 N a i p a u l, op. cit., s. 210.
31 Ibidem, s. 40.
32 G. F l a u b e r t, Correspondance 1851–1858. Red. J. B r u n e a u. T. 2. Paris 1980, s. 1382.
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NOWELISTYCZNY TRYPTYK STEFANII CHŁĘDOWSKIEJ – 
ZAGUBIONE OGNIWO POLSKIEGO „BOWARYZMU”?

Proza polska drugiej połowy XIX wieku sytuuje się na mapie XIX-wiecznego 
weryzmu jakby na pograniczu: pomiędzy moralizująco-dydaktyczną prozą wikto-
riańską, „poetyckim” realizmem niemieckim oraz „uduchowionym” obszarem 
powieści rosyjskiej. Najbardziej oczywista i świadoma filiacja z realizmem (natu-
ralizmem) francuskim była w praktyce poddana silnej presji psychologicznych 
oporów etycznych oraz wyraźnym zabiegom korekcyjnym. Zaświadcza o tym fakt, 
iż polski realizm XIX stulecia nie ma właściwie rodzimej wersji Pani Bovary 
Gustave’a Flauberta, dzieła będącego słynną matrycą „bowaryzmu” 1. Sporadycz-
ne są także – poza studiami Bogdana Mazana oraz nie publikowaną pracą Grze-
gorza Przepiórki – wnikliwsze rozpoznania badaczy na tym obszarze 2. Nie zastą-

1 Abstrahując od „plagiatowej” powieści A. S y g i e t y ń s k i e g o  Na skałach Calvados 
(1884), niewolniczo opartej na fabule Flaubertowskiej, z domieszkami Zolowskiego naturalizmu, 
w tekstach realistów pojawiają się, oczywiście, sporadyczne nawiązania, obejmujące poszczególne 
wątki bądź postaci; do najczęściej przywoływanych – obok Na skałach Calvados (postać Berty 
Boudard) – należą Cham i Nad Niemnem E. O r z e s z k o w e j  (Franka Chomcówna, Emilia Kor-
czyńska), Lalka B. P r u s a  (Izabela Łęcka, Wokulski) oraz Na normandzkim brzegu M. K o n o p-
n i c k i e j  (Yvetta chorująca na mal du lointain). Flaubertowskie motywy znaleźć można także 
w prozie późniejszej (np. u G. Zapolskiej, W. S. Reymonta, S. Żeromskiego czy A. Mańkowskiego), 
są to jednak filiacje dość odległe. Z kolei miano „polskiego Flauberta”, jakie zyskał W. Berent, nie 
miało związku z wątkami bowarystowskimi, lecz z warsztatem pisarskim artysty.

2 Zob. M. G ł o w i ń s k i, „Cham”, czyli pani Bovary nad brzegami Niemna. W zb.: „Lalka” 
i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej. Red. J. Bachórz, M. Głowiński. Warszawa 
1992. – K. S z c z u k a, Nuda buduaru. W zb.: Nuda w kulturze. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński. 
Poznań 1999. – E. G r a c z y k, O postaciach bowarycznych w powieściach Elizy Orzeszkowej.  
W zb.: Tworczestwo Elizy Ożeszko w estieticzeskom prostranstwie sowriemiennosti. Ried. S. F. M u-
s i j e n k o. Grodno 2011. Najbardziej zasłużonym „bowarystą” jest z pewnością B. Mazan, autor 
szeregu artykułów, które wpisują się w ambitny projekt badacza anonsowany przed laty jako „cało-
ściowe opracowanie poświęcone bowaryzmowi polskich pozytywistów i modernistów” oraz „opra-
cowanie [...] ujęcia przez modernistów samej formuły bowarystowskiej” (B. M a z a n, Bowaryzm 
w literackich transpozycjach polskich modernistów. W zb.: Literatura Młodej Polski. Między XIX 
a XX wiekiem. Red. E. Paczoska, J. Sztachelska. Białystok 1998, s. 15. Zob. też tego autora: Literac-
kie transpozycje doświadczenia bowarystowskiego w miłości. W zb.: Sztuka a erotyka. Materiały 
Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Łódź, listopad 1994. Red. T. Hrankowska. Warszawa 1995; 
Cechy stylowe mieszczańskiej egzystencji i kultury w świetle postaw bowarystowskich z przełomu 
wieków. W zb.: Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. 
Red. E. Ihnatowicz. Warszawa 2000; Maria Konopnicka, „Morze odeszło” – bowaryzm, mistycyzm, 
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pi ich, oczywiście, również niniejsza propozycja interpretacyjna; dorzuci może 
jednak parę ciekawych szczegółów.

Trop bowarystowski w prozie Stefanii Chłędowskiej (1850–1884) jest tym 
bardziej intrygujący, iż twórczość tej zapomnianej nowelistki nie funkcjonuje, 
w przeciwieństwie do słynnego dzieła Flauberta, w powszechnej świadomości 
literackiej 3. Pośmiertne, dwutomowe wydanie krótkich form prozatorskich Chłę-
dowskiej (1885) 4 przeszło bez większego echa. Niemniej jednak już ówcześni 
recenzenci unisono doceniali w autorce „subtelną nowelistkę psychologiczną” 5, 
specjalizującą się w „wybornych” portretach osobowości kobiecych 6. „Swój świat 
kobiety [...] zna [ona] dokładnie i przedstawia z talentem charaktery kobiet” – 
chwaliła Ostoja 7. 

z wielką subtelnością studiuje spóźnioną miłość w Babim lecie, bezsilny upadek w Historii 

tajemnica. W zb.: Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej. Red. I. Wiśniewska, B. E. Obsulewicz. 
Lublin 2010). Łódzki badacz wymienia bądź omawia pokrótce teksty, gdzie występują „bowary-
stowskie” postaci (Na skałach Calvados, Nad Niemnem, Lalka, Chłopi, a także utwory Konopnickiej, 
Zapolskiej, Żeromskiego, I. Dąbrowskiego), więcej materiału odnajdując w prozie młodopolskiej. 
Interesująca jest praca magisterska G. P r z e p i ó r k i  pt. Bowaryzm w literaturze polskiej (powsta-
ła w 150-lecie Pani Bovary, pod kierunkiem prof. A. Czyża w Akademii Podlaskiej w Siedlcach 
w 2007; publikacja fragmentu: Bowaryzm. Teoria zjawiska w nowym świetle. „Ogród” 2010, nr 1/2), 
gdzie wnikliwej analizie zostały poddane warianty polskiego bowaryzmu w Lalce P r u s a, Nad 
Niemnem O r z e s z k o w e j, Nocach i dniach M. D ą b r o w s k i e j, Dziewczętach z Nowolipek  
P. G o j a w i c z y ń s k i e j, Cudzoziemce M. K u n c e w i c z o w e j  oraz w cyklu opowiadań Moje 
pierwsze samobójstwo J. P i l c h a  (Autorowi uprzejmie dziękuję za udostępnienie mi tekstu pracy). 

3 O krytycznoliterackiej twórczości Chłędowskiej piszę w artykule Stefania Chłędowska 
(1850–1884) – krytyk niespełniony (w zb.: Dyskursy krytycznoliterackie 1764–1918. Wokół „Słow-
nika polskiej krytyki literackiej”. Red. G. Borkowska, M. Rudkowska. Warszawa 2010), natomiast 
inne wątki jej nowelistyki omawiam w szkicu Stefania Chłędowska – zapomniana nowelistka  
(w druku). O twórczości pisarki zob. też W. Ł o z i ń s k i, Stefania Chłędowska. W: S. C h ł ę d o w-
s k a, Nowele i szkice literackie. T. 1. Lwów–Warszawa 1885. – P. C h m i e l o w s k i: Chłędowska. 
Hasło w: Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana. T. 11. Warszawa 1893, s. 703; Zarys naj-
nowszej literatury polskiej (1864–1897). Kraków–Petersburg 1898, s. 295. – A. B a r, Chłędowska. 
Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 3. Kraków 1937. – I. W y c z a ń s k a, Stefania Chłędowska. 
W zb.: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu. Red. J. Kulczycka-Saloni, H. Markiewicz, 
Z. Żabicki. T. 2. Warszawa 1966. „Obraz Literatury Polskiej XIX i XX Wieku”. Seria 4.

4 C h ł ę d o w s k a, op. cit., t. 1–2. Dalej do Nowel i szkiców literackich odsyłam skrótem N. 
Pierwsza liczba, po łączniku, wskazuje tom, następne – stronice.

5 Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna G u t e n b e r g a. Na stronie: www.gutenberg.
czyz.org/word,11258 (dostęp: 2 VII 2011). Zob. też Ł o z i ń s k i, op. cit., s. VIII: „Figury wprowa-
dzone w akcję miały wiele psychologicznego interesu, były śmiało a zarazem misternie modelowa-
ne, znać w nich było fine touche dłoni artystycznej, subtelność i zarazem energię”. – B a r, op. cit., 
s. 306: „jej nowele [...] nie odznaczały się wprawdzie odpowiednio opracowaną kompozycją, wni-
kały jednak w psychologię postaci”. – C h m i e l o w s k i, Zarys najnowszej literatury polskiej, s. 295: 
„umiejętnie potrafiła najprostszymi środkami wywołać wrażenie nawet tragiczne”.

6 Zob. [A n o n i m], Silva rerum. „Kronika Rodzinna” 1885, nr 16, s. 509: „Obrazy podpatrzo-
ne z życia kobiet szczególniej są wyborne”. Dlatego nieco krzywdząca wydaje się opinia M. M a r-
c j a n  (Nowela. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. 
Wrocław 1991, s. 617), która zbywa utwory Chłędowskiej deprecjonującym, bądź co bądź, określe-
niem „noweli salonowych”.

7 O s t o j a  [J. S a w i c k a], Nowości literackie. „Kraj” 1885, nr 37, s. 25. Ostoja zarzucała 
jednak Chłędowskiej anachroniczność bohaterek kobiecych, sprowadzonych do „potulnych trusiątek 
i bezsilnych kochanek” (ibidem). „Cicha, pracowita maszyna” to bohaterka Panny Ludwiki – nowe-
li, która w rankingu pochwał krytycznych zajmuje bezkonkurencyjnie miejsce pierwsze. 
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nie-bohaterów; zna dziką miłość południowej dziewczyny, zna nawet fertyczne pokojowe, 
a w cichych, pracowitych maszynach umie podsłuchać uderzenie serca 8. 

Niektórzy krytycy wiązali te inklinacje z odległą tradycją literacką – autorka 
„lubi szare tło codziennego życia i na tym tle pysznie haftuje przede wszystkim 
miłość, która subtelnością odcieni przypomina wytworną szkołę dawniejszych 
francuskich romansów” 9. Inni jednak podkreślali właśnie (korzystne lub zgubne, 
w zależności od ich orientacji ideowej) pokrewieństwo z bieżącą literaturą francu-
ską, która „widocznie uderzyła jej [tj. Chłędowskiej] do głowy” 10. Czy wśród tych, 
którzy zawrócili Chłędowskiej w głowie, był – obok wielokrotnie wymienianego 
przez krytyków Alphonse’a Daudeta – także Flaubert? 11 Trop „bowarystowski” 
uwidoczniają zwłaszcza jej portretowe studia obyczajowo-psychologiczne. Już 
Chmielowski, zauważając nieudolność pisarki w portretowaniu ludzi prostych, 
oceniał, że nowele Chłędowskiej, „odznaczające się miękkością i delikatnością 
rysunku, subtelnością spostrzeżeń i dowcipem słowa, najlepiej przedstawiały ludzi 
zdenerwowanych, chorobliwych, goniących za wrażeniami dla zagłuszenia nudy, 
lekkomyślnych, nieszczęśliwych” 12. Sąd ten powtórzyła badaczka współczesna: 
„najbardziej bliskie prawdzie życiowej są postacie kobiet »z wyższych sfer« – ko-
biet niedołężnych, przesubtelnionych, ginących z nudów wśród zbytku i nierób-
stwa” 13. Kto wie, czy o zbieżnościach nowelistyki Chłędowskiej z Panią Bovary 
nie myślała też zgorszona Lisicka, wytykając autorce mylne wyobrażenia o życiu 
towarzyskim, według których „należy bezustannie brnąć w mętnych wodach za-
kazanych uczuć i zdrożnych stosunków, kończących się zwykle na samobójstwie 
jako n a j s z l a c h e t n i e j s z y m  wyjściu z fałszywego położenia” 14. Ponieważ 
Chłędowska tylko w jednym wypadku wprowadziła motyw samobójstwa bohater-
ki (w noweli Lionora, gdzie nie jest to wyjście z fałszywego położenia damy z to-
warzystwa, lecz rozpaczliwy akt namiętnej i porzuconej dziewczyny z ludu, włoskiej 
„Ulany”), zachodzi podejrzenie, iż Lisicka nawiązywała do losów Emmy Bovary, 
widząc w nich wzorzec (inspirację) dla fabuł w utworach galicyjskiej pisarki.

Już wczesne nowele Chłędowskiej z lat siedemdziesiątych XIX stulecia zdra-
dzają motywy czy epizody być może Flaubertowskiej proweniencji. W Pierwszej 

  8 Ibidem.
  9 Ibidem. Warto pamiętać o zamiłowaniach Chłędowskiej do XVIII-wiecznej psychologii li-

terackiej; Nowej Heloizie J.-J. Rousseau publicystka poświęciła najwięcej miejsca w swoim szkicu 
Nowe i dawne kierunki romansu (1878).

10 „Fałszywy blask francuskiego realizmu widocznie uderzył jej do głowy” – wyrokowała 
zgorszona A. L i s i c k a  (A. M. L., „Nowele i szkice literackie” przez Stefanię Chłędowską. „Prze-
gląd Powszechny” 1885, z. 7, s. 134).

11  Nowelistka uważała autora Pani Bovary za „jednego z największych artystów-pisarzy na-
szego wieku”, choć nie aprobowała jego prozy w pełni: „Dla takiego artysty człowiek, świat, natura 
są to rzeczy podrzędne; człowiek stworzony jest dla sztuki, a nie sztuka dla człowieka, iluzja staje 
się ważniejsza od prawdy, portret od modelu, wyraz od samego uczucia” (S. C h ł ę d o w s k a, No-
weliści. W: Szkice literackie. T. 1. Lwów–Warszawa 1885, s. 111).

12 C h m i e l o w s k i, Chłędowska, s. 703. Także Ł o z i ń s k i  (op. cit., s. VIII) podkreślał 
wyrafinowanie kreacji Chłędowskiej: „taka w tym była ciepła kolorystyka, taka morbidezza [tj. 
skrajna delikatność i miękkość, zmysłowa subtelność, zniewieściałość] obok cech szerokiego lite-
rackiego i estetycznego wykształcenia”.

13 W y c z a ń s k a, op. cit., s. 486.
14 A. M. L., op. cit., s. 134–135.
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próbie, melodramatycznej historii miłosnej, pojawia się dygresja o spleenie boha-
terki, młodej i zagubionej żony starca: 

jest taka choroba, która się zwie znudzeniem. Maleńka choroba rodzi się wśród zdrowia i mocą 
ziewnięcia spędza uśmiech z ust najświeższych, obejmuje nas wśród czterech ścian, gnieździ 
się wszędzie, w deseniu obicia, w fałdach firanek, na każdym kwiatku dywana [!]. Siadamy na 
kanapie, już jest nieprzyjaciel przy nas; spędza nas z siedzenia, każe podchodzić do okna i pa-
trzeć na chmury, gonić błękitny obłok. A wśród chmur znowu siedzi potwór, każe nam z obło-
ków na powrót tęsknić do ziemi, bo aniołowie w niebie nudzić się muszą, śpiewając wiecznie 
„Hosanna”. [N-1 82–83]

Jeszcze ciekawszą postać spotykamy w Świetnych aliansach; pojawia się tam 
znudzona żona prowincjonalnego lekarza (!), tęskniąca za niezwykłym życiem 
arystokracji. Kreacja bohaterki, prowadzącej tu pierwszoosobową narrację retro-
spekcyjną, wydaje się wręcz świadomą polemiką z Panią Bovary. Przywołując 
swoje odczucia z pierwszych lat małżeństwa, okresu kryzysu i zwątpienia: „Już 
dłużej nie wytrzymam tej ciszy, tej jednostajności – tego życia tak podrzędnego, 
pospolitego, nieznośnego!... To nie dla mnie...” (N-1 284), heroina dokonuje rów-
nocześnie surowej samooceny z perspektywy czasu:

Przez kilka lat po ślubie nudziłam się okropnie – nie wystarczała mi miłość mego męża, 
a raczej szacunek jego i przywiązanie, bo to człowiek poważny, zajęty pracą i obowiązkiem, 
który się na romansach nie rozumiał [...]. Dzieci nie miałam, zajęcia nie umiałam sobie stworzyć; 
rozrywką, jakiej mi mogło nastręczyć towarzystwo małomiejskie, gardziłam z wysokości uro-
jonego piedestału. [...] 

Zdrowie moje zaczęło cierpieć na tej moralnej chorobie głowy i serca, straciłam prawie 
chęć do życia, a gdy się samej siebie pytałam, czemu jestem nieszczęśliwa, nie umiałam znaleźć 
odpowiedzi. Ale budzić się codziennie do tego samego życia, do jednostajności nie przerwanej 
żadnym wypadkiem, wydawać na obiad, szyć sobie suknie, chodzić na targ i do kościoła; 
i znowu nazajutrz do kościoła i na targ, to wprowadzało mnie w rozpacz, [...] obowiązków 
dopełniałam jak pańszczyzny, jakby w letargu albo we śnie lunatycznym. [N-1 274–275] 

Arystokracja! Zdawałoby się, że to słowo było zbyt wielkie albo moje usta zbyt małe, aby 
je wymówić! Byłam jeszcze tak dziecinną, tak mało świat znałam, że wierzyłam w ludzi z innej 
gliny ulepionych [...]. [N-1 277]

Jednak o stricte bowarystowskich fabułach wypada mówić dopiero w przy-
padku swoistego tryptyku, jaki tworzą trzy dłuższe studia nowelistyczne (opowia-
dania) z lat osiemdziesiątych, należące do ostatniego, najbardziej dojrzałego etapu 
pisarstwa Chłędowskiej: Impresjonistka, Z historii nie-bohaterów oraz Babie lato. 
Bohaterki tych trzech utworów brną w „zakazanym” kierunku z niejednakową 
determinacją, lecz wszystkie przedstawiają świat kobiecych marzeń o miłości, 
których realizacje (bądź ich próby) kończą się dla nich w sposób upokarzający lub 
destrukcyjny. Jeśli zjawisko bowaryzmu sprowadzić do kilku najczęściej wylicza-
nych aspektów, fabularnych lub dyskursywnych – małżeńskie rozczarowanie 
i zdrada, wyalienowanie z codzienności i znudzenie, pragnienie ucieczki od prozy 
życia, zdeterminowane (melodramatycznymi) schematami literackiej proweniencji, 
głód zmysłowych i nastrojowych wrażeń, jak również ironiczna, odautorska de-
maskacja żałosnej tragikomedii życia 15 – każda z trzech nowel podejmuje inny 
z wymienionych aspektów oraz inaczej go realizuje. 

15 M a z a n  (Bowaryzm w literackich transpozycjach polskich modernistów, s. 13–14, 24, 26) 
skłonny jest widzieć w bowaryzmie rozległy „paradygmat kulturowo-literacki i światopoglądowy”, 
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Impresjonistka, według określenia samej autorki, prezentuje „ciekawy proble-
mat psychologiczny” (N-1 414), jakim jest bowarystowski głód doznań symulują-
cych rzeczywistość 16. U małej markizy sięga on stopnia monomanii i przybiera 
osobliwą formę nieustannego poddawania się zmiennej fali bodźców zewnętrznych:

Zależało od drugich, [...] czym była chwilowo [...]. Była jak to zmienne zwierzątko, co 
przybiera barwy przedmiotu, do którego się zbliża, samo przez się bezbarwne, szare. [...] 

[...] pojęcie jej własnej nicości [...] uderzało ją i obejmowało tak przejmującym żalem [...]. 
Trzeba się było koniecznie zagadać, zagłuszyć... [N-1 407] 

Nie wiedziała dobrze, czego jej potrzeba; czasem byłaby rada, aby życie to odmieniało 
się bezustannie, aby się kręciło i wirowało między przeciwnymi biegunami; czasem znowu 
niestałość, niepewność męczyła ją okropnie. [N-1 410–411]

Stan „kobiety żądnej wrażeń”, zagubionej między niedosytem a nadmiarem, 
znudzeniem a pragnieniem spokoju, przypomina wprawdzie bardziej huśtawkę 
spleenowca Chateaubrianda 17 niż „męską” determinację Emmy, a dziecięce roz-
trzepanie oraz dziwaczny sposób bycia czynią z Filomeli „istotkę zabawną” i „du-
szyczkę niespokojną, błędną” – jak nie omieszka ze złośliwą ironią komentować 
narrator (N-1 405, 407, 410) – którą Bovary z pewnością nie była. Niemniej jednak 
iście bowarystowskie jest u bohaterki Chłędowskiej wyznanie: „Ja tak lubię ro-
manse!” (N-1 419), jak również pragnienie sztucznych podniet –

Znała naturę w karykaturze, z opisów w niektórych romansach poetycznych i z dekoracyj 
opery, przy świetle gazowym – wrażenia wielkie a spokojne, które sprawia widok tego, co Bóg 
stworzył, były jej nieznane, marzyła o innych, bardziej silnych i nerwowych. 

[...] Szlochanie głośne, pełny i ponury głos dzwonów, posępny ceremoniał pogrzebowy 
– to wszystko poruszało jej krew, pobudzało nerwy [...]. [N-1 402–403]

Zakochawszy się pod wpływem przypadkowego impulsu, impresjonistka 
układa swój romans pod wtór podrażnionej wyobraźni i wyuczonej lektury:

miała zawsze pełno takich cudownych drabinek w zapasie i teraz zarzuciła jednę wysoko, 
w wielką próżnię... po niej będzie się wspinać w górę, po nowe, nie znane dotąd wrażenia... 
[N-1 416] 

„rudyment i wyróżnik XIX-wieczności europejskiej”, pojęty jako „zestaw problemów (tematów) 
światopoglądowych i artystycznych”, wśród których badacz jako konstytutywne dla bowaryzmu 
wymienia: dychotomię podmiotowość/przedmiotowość, ideał szczęścia, marzenie o zmianie miejsca 
(dalekie, egzotyczne lub fikcyjne przestrzenie), poetycko-romantyczną i sentymentalno-nastrojową 
wyobraźnię, rozczarowanie, znużenie, nieokreślone tęsknoty, nudę, melancholię, egzystencjalne 
wyobcowanie i gorycz istnienia. P r z e p i ó r k a  we wspomnianym artykule Bowaryzm. Teoria 
zjawiska w nowym świetle (s. 92, 97, 114–115) – nawiązując m.in. do określeń M. Janion i A. Bar-
ciszewskiej – mówi o „sztucznej literalizacji życia”, „steatralizowaniu”, „zmaterializowaniu” lub 
„ułomnej próbie odzwierciedlenia [marzeń] w rzeczywistości”, proponując następujący model bo-
waryzmu, wypływającego z ustawicznych impulsów książkowych: „lektura – marzenie – maska 
(poza) – lektura”, oraz taką jego definicję: „Zjawisko postromantyczne, charakteryzujące się uciecz-
ką od rzeczywistości w sferę iluzji, w wyniku oddziaływania tekstów kultury, z immanentnym za-
kwestionowaniem takiej postawy w dziele literackim (deziluzja)”. Autor akcentuje przewagę impul-
sów „romansowych” nad „zmysłowymi” w motywacjach Emmy Bovary.

16 Bohaterka Impresjonistki stanowi swego rodzaju pendant do prawdopodobnie wcześniejszej 
Pani Luizy E. O r z e s z k o w e j  (1876).

17 Stąd też paradoksalne skojarzenia, powtarzające romantyczne clichés René: „Prawie zazdro-
ściła wdowie... [...] W cierpieniu musi być rozkosz pewna – tak myślą szczęśliwi, chorujący na 
melancholię” (N-1 402–403).
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Trzy dni przeleżała na kanapce, jakby pijana jakimś marzeniem bez treści. To była chwi-
la, w której wszystkie romanse kiedykolwiek przeczytane w życiu, rzucone jak ziarno w głąb 
duszy, nagle rozkwitły, rozrosły się. Przyswoiła je sobie na własność. Były to dawne, zapo-
mniane wrażenia, które teraz odżyły, cudze zdania o miłości, które wzięła za własne przeko- 
nania. 

Rzecz dziwna, nie czuła nawet koniecznej potrzeby widzenia Mieczysława – wystarczało 
jej chwilowe wrażenie, którego doznała, mianowicie pieściła się tą myślą, co uczuje, gdy on 
przyjdzie? [N-1 418]

Na marginesie warto zauważyć, iż passus robi wrażenie nie tylko semantycz-
nej, ale i językowej 18 parafrazy Flaubertowskiej narracji. Markiza w większym 
stopniu niż Emma zadowala się imaginacyjnym surogatem rzeczywistości, ale 
podobnie jak Emma ponosi klęskę w konfrontacji z faktami. Mieczysław nie jest 
ani uwodzicielskim Rudolfem, ani mdłym, bezwolnym Leonem, jest doświadczo-
nym przez życie, rozsądnym i myślącym literatem; tylko że w swym braku empa-
tii i w swej solenności przypomina Karola, a egocentryzm artysty nie pozwala mu 
dostrzec słabej istoty, złaknionej uczucia. W pewnym sensie i on staje się obiektem 
ironicznej, bowarystowskiej diagnozy: odniósłszy sukces w kraju, pisarz wyrusza 
do Ameryki, bo „stary świat nie wystarcza do poznania człowieka w zupełności” 
(N-1 427). Spontaniczna, bardziej impulsywna od Emmy impresjonistka posiada 
jednak zmysł autoanalizy i samokrytycyzmu, co sprawia, że jej dramat ma charak-
ter świadomy i bardziej tragiczny niż utrzymana do końca w tragikomicznej kon-
wencji rola pani Bovary. Melancholia, w jaką markiza ostatecznie popada, ukaza-
na zostaje obiektywnie i bez auktorialnej ironii 19. Jedynie jej śmierć – wprawdzie 
nie samobójcza, ale samobójstwo przypominająca – nosi wszelkie znamiona lite-
rackiego melodramatu oraz swoistej farsy. Tonacja złośliwej czy szyderczej ironii, 
przypisywana narracji Flauberta, u polskiej nowelistki znajduje odpowiednik 
w jawnych komentarzach, z dystansem oceniających bohaterkę (w mniejszym 
stopniu – jej otoczenie).

Bała się po prostu przestać mówić, czując coraz to silniejszy przypływ nicości czarnej, 
bezdennej w głębi serca. [...] Nareście powiedziała sobie, że trzeba się poddać przeznaczeniu, 
przestała wychodzić... [...] 

[...] Zaczynał się w niej proces zwykły, tym razem straszny, proces negacyjnej myśli, 
która odrabiała rzeczywistość i odbierała całej przeszłości barwę po barwie... Dochodziła do 
przekonania, że była niczym, że nie kochała nawet nigdy swego bohatera, że u niej wszystko 
to było imaginacją, głupstwem. Ogarniała ją niedola i żal niezmierny. W godzinach melancho-
lii robiła sobie sama wrażenie liszki chciwej, pracowitej, która pożarła całą zieloność listka, na 
którym żyła, i nie miała czym karmić się już nadal. [N-1 428–429]

musiała umrzeć, jak gaśnie lampa [...], umrzeć po prostu... z braku wrażeń... 
Wszyscy dziwili się bardzo temu końcowi, który miał w sobie coś tragicznego. Zdawało 

się, że śmierć, rzecz poważna, rzecz tak filozoficzna, nie powinna dotykać ludzi śmiesznych... 
Jakiekolwiek były jej wady, świat lubił małą markizę – żal mu było tej ładnej zabawki, tego 
poliszynela, który się złamał w jego ręku... [N-1 430]

18 Chodzi raczej o składniową intonację niż o styl – ten u Chłędowskiej w istocie jest, jak 
stwierdzał C h m i e l o w s k i  (Chłędowska; Zarys najnowszej literatury polskiej), często bez wyra-
zu: prosty, schematyczny, niekiedy wręcz nieudolny. 

19 Skłonności melancholiczne bohaterki anonsowane są też wcześniej, i to ciekawym szyfrem 
genderowym: „Czynem żyła w przyszłości, pragnieniem cofała się w przeszłość i obrabiała w myśli 
to, co już należało rzeczywistości. Tym sposobem życie jej jak robota Penelopy było tylko fanta-
stycznym haftem, który zarabiała rano, aby go pruć wieczorem” (N-1 416–417).
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Gąsienica, która pożarłszy świat w wydaniu imaginacyjnym, skazana jest na 
kanibalistyczną likwidację samej sobie; jakże pasuje ten metaforyczny komentarz 
Chłędowskiej do podsumowania losu także Flaubertowskiej Emmy. 

Bliżej bowarystowskiej fabuły sytuuje się kilkuwątkowe opowiadanie Z histo-
rii nie-bohaterów, najdłuższy i według niektórych recenzentów „najdoskonalszy 
utwór pisarki”, umiejętnie podejmujący drażliwy temat zdrady małżeńskiej 20. 
„Niebohaterów” spotykamy tutaj w dwóch typowych dla Chłędowskiej odmianach: 
naiwnych altruistów-dziwaków oraz pasożytów-„jemioły”, które „żywią się naj-
zdrowszymi sokami, a są chorobą drzewa” (N-2 198). Historia warszawskiej pani 
Bovary, żony bogatego przemysłowca Fechnera, „Julii nerwowej, rozpieszczonej, 
zaczynającej od poetycznego rozmarzenia, a kończącej na najpospolitszym roman-
sie z hrabiątkiem”, to jednak tylko jeden z trzech wątków utworu – drugi dotyczy 
jej syna Antosia 21, a trzeci, związany z postacią starego kasjera firmy, został przed-
stawiony przez samego narratora jako najważniejszy: „piszę bardzo prostą i praw-
dziwą historię pana Trąbalskiego” (N-2 197). 

Biedermeierowski typ sympatycznego poczciwca (poświęcone mu są dwa 
pierwsze z pięciu rozdziałów, około 1/3 całości tekstu) odgrywa istotną rolę w pe-
rypetiach fabularnych, jego postać także otwiera i zamyka historię – na początku 
widzimy go w przytulnej scenerii kantoru w zażyłej komitywie z kilkuletnim 
Antosiem Fechnerem, po latach śmierć dorosłego Antoniego, umierającego na 
rękach kasjera, buduje melodramatyczny finał noweli. Według Ostoi utwór Chłę-
dowskiej „treścią zbytecznie przypomina powieść Daudeta Fromont le jeune et 
Risler l’aîné”, a postać Trąbalskiego „jest to Risler żywcem przeflancowany na 
polską niwę” 22. Faktycznie, fabuły francuska i polska mają wiele pokrewnych 
elementów: środowisko stołecznego, zamożnego mieszczaństwa (u nowelistki 
dziwnie pozbawione polskich czy warszawskich realiów), romans nieodpowie-
dzialnej żony pryncypała czy wspólnika (mężczyzn w obu przypadkach jednako 
zaślepionych), finansowe perypetie firmy, bezgraniczne poświęcenie wiernego, 
wieloletniego pracownika, a nawet nieodzowny melodramat finalnej śmierci bo-
hatera. Hipoteza o zapożyczeniu kreacji Trąbalskiego może być po części praw-
dziwa. Prostoduszny, uczciwy i uczuciowy kasjer Fechnerów pod wieloma wzglę-

20 Zob. [A n o n i m], Najnowsze wydawnictwa. „Biesiada Literacka” 1885, nr 30, s. 58: „Z hi- 
storii nie-bohaterów jest najdoskonalszym utworem pisarki, a w literaturze naszej na zawsze za-
szczytne zajmie miejsce. Siła talentu prawdziwie męska, kompozycja i technika wytworna, bez za-
rzutu”. – E. Z o r i a n  [E. S e d l a c z e k], Przegląd literacki. „Kłosy” 1885, nr 1058, s. 155: 
„Najwyraźniej rysuje się powieść Z historii nie-bohaterów. Plastyka i znajomość charakterów 
ludzkich podają sobie ręce, aby utworzyć dzieło jakby z życia wykrojone. [...] Obyczajowe i psy-
chiczne studium rozwinęła autorka w tej powieści na szeroką skalę; podjęła temat drażliwy, lecz 
prawdą drażliwość zmodyfikowała”. Po Pannie Ludwice opowiadanie Z historii nie-bohaterów ze-
brało najwięcej (obok Świetnych aliansów) komplementów recenzenckich. 

21 C h m i e l o w s k i, który jest autorem przytoczonych tu słów, chwali kreacje matki i syna 
jako udane (Zarys najnowszej literatury polskiej, s. 295).

22 O s t o j a, op. cit., s. 25. Nagrodzona przez Akademię Francuską powieść A. D a u d e t a 
Fromont jeune et Risler aîné. Mœurs parisiennes (1874) była wielkim sukcesem i początkiem popu-
larności cenionego później autora. Jej zalety to wiarygodna (choć czasem przerysowana) psycholo-
gia postaci i obraz mizerii bytowej rodzin z mieszczańskiej dzielnicy Marais (ciekawe studia spo-
łeczno-charakterologiczne). Żądza użycia zakompleksionego kopciuszka z biednej dzielnicy stanowi 
oś romansowej intrygi.
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dami przypomina technika-rysownika Rislera – łączy ich wrodzona pogoda ducha 
i potrzeba ładu, niefortunna sytuacja rodzinna, zapalczywa obrona honoru i mająt-
ku firmy, a także osoba młodszego brata, przyczyniającego się do ostatecznej ka-
tastrofy 23. Być może, uwagę Chłędowskiej przykuł też paradoks krańcowej dobro-
ci; obaj altruiści w mechanizmie rozkręcającego się bezkarnie zła nie są bez winy, 
z czego mgliście zdaje sobie sprawę Trąbalski: 

Słabość, ustępstwa, ciągłe cofanie się przed podłością ludzką nareszcie przeszły miarę 
i ściągały na niego pomstę nieba... Może nie myślał tak, jak my piszemy, ale miał instynktow-
ne poczucie prawdy. [N-2 284] 

Dramaturgia życia Rislera jest jednak zasadniczo odmienna. Dziecięco ufny 
introwertyk o duszy artysty i osobowości typowego męża-rogacza, którego nie-
prawdopodobna naiwność wzbudza w otoczeniu mieszane uczucia i podejrzenia 
o podłość (Karol Bovary?), nie potrafi się wyzwolić z myszkinowskiej miłości-
-żałości do upadłej kobiety i jego tragiczne samobójstwo przypomina los Edypa 
zaplątanego we własne sieci. Dramat życiowy „niebohatera” Trąbalskiego, poczci-
winy o gołębim sercu, nie stoi na tak wysokich koturnach. Mniej naiwny i znowu 
nie tak bardzo ślepy na ludzkie słabości, nie jest też podmiotem romansowych 
perypetii; jego sylwetka przypomina raczej inną bliźniaczą postać z powieści 
Daudeta – kasjera Sigismonda Planusa, równie niezłomnego strażnika honoru 
i finansów rodziny. W Trąbalskim, jak pisze narrator, wraz z upływającym czasem:

Powoli człowiek nikł – zostawał sługa i urzędnik. Dom Fechnerów pochłaniał tę małą 
jednostkę. 

[...] Jak ślimak do skały, tak on przyrósł do murów fabryki, do ciemnego kantoru [...]. 
Wielki dom Fechnerów, jako firma kupiecka, jako dom i rodzina, reprezentował w umyśle 
kasjera jakąś stałość i trwałość [...]. Więc gdy tak kasjer ośm godzin przesiedział w biurze i przez 
ten czas czuł się śrubką wielkiej, dobrze zorganizowanej maszyny, wracał do domu spokojniej-
szy, że są na świecie ludzie, którym życie układa się w całość. [...] ponad tym wszystkim gó-
rowało jeszcze u niego inne uczucie, [...] wdzięczność i przywiązanie bez granic [...]. [N-2 
215–216]

Prywatny świat Trąbalskiego mimo jego permanentnej dobroczynności rozpa-
da się – niesnaski małżeńskie, krnąbrny brat i jego niefortunny ożenek, jego rodzi-
na pozostająca na utrzymaniu kasjera, choroba i śmierć bratowej, niedorozwój 
jednej bratanicy, kłopoty wychowawcze z drugą, ostateczne wykolejenie się mo-
ralne brata i jego córki – to wszystko każe Trąbalskiemu wierzyć, że „w potopie 
tego głupiego i bałamutnego życia jeszcze tylko liczby utrzymują się w porządku”, 
bo lepiej rozumie on księgę rachunkową „niż to, dlaczego życie koło niego pląta-
ło się, gmatwało jak kłębek nierozwikłany” (N-2 214, 224). Ale wiara ta zostanie 
również zachwiana, gdy nadejdzie finansowe zagrożenie firmy: „stary wysłucha 
całej spowiedzi tej kobiety upadłej a nieszczęśliwej” i we własnych oczach sprze-

23 U Daudeta finalna intryga wydaje się dość wiarygodna; do samobójczej śmierci Rislera 
doprowadzają kolejno: ujawnienie wiarołomstwa jego żony i wspólnika, ucieczka wypędzonej mał-
żonki do paryskiego półświatka oraz utrata wiary w jedyną ostoję w życiu, jaką jest brat, również 
wiarołomny i uwiedziony przez tę samą femme fatale. U Chłędowskiej motyw młodszego brata 
Trąbalskiego trąci nieco tanią sensacyjnością: nieślubny syn hrabiego, skończony lekkoduch, oszust 
i obieżyświat, pojawia się, nb. w Paryżu, niczym złowróżbne deus ex machina na drodze życiowej 
młodego Antoniego (w którym stary kasjer, przegrawszy życie, pokłada ostatnią nadzieję), by zabić 
jedyną latorośl rodu Fechnerów w pojedynku. 
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niewierzy się „Bogu i panu Fechnerowi, ojcu i synowi” – ulegając błaganiom żony 
pryncypała, której namiętność pochłonęła fortunę, z trwogi o honor i spokój domu 
Fechnerów wyda z kasy brakującą sumę (N-2 281, 283). Wziąwszy winę na siebie, 
zostanie zesłany na podrzędne stanowisko na prowincji i żyjąc odtąd sporadycz-
nymi wizytami dorastającego Antosia, po latach doczeka śmierci młodego Fech-
nera z rąk swego własnego, marnotrawnego brata. Ofiara Trąbalskiego przekracza 
wymiar poświęcenia bohaterów francuskiej powieści; „bezdenność jego niedoli” 
(N-2 294) nabiera akcentów martyrologicznych, przypominając Balzakowskiego 
męczennika uczuć rodzinnych, ojca Goriot. 

Na tym jednak wyczerpują się zasadnicze podobieństwa 24 między utworami 
Daudeta i Chłędowskiej. Wymowa ich wątków miłosnych jest inna, choć w obu 
przypadkach można zauważyć odniesienia do Pani Bovary (bodaj nieuniknione 
u francuskiego autora), jak chociażby osadzenie studium namiętności w kontekście 
ekonomiczno-finansowym. Ale, jak powiada narrator Daudeta o swojej bohaterce, 
Sydonia „nie miała nic z tych sentymentalnych stworzeń à la pani Bovary, co to 
wracają z teatru z gotowymi frazesami miłości, z konwencjonalnym ideałem” 25 
– mąż, później kochanek są dla biednej i próżnej dziewczyny jedynie środkami do 
osiągnięcia wymarzonego bogactwa, a jej natura kokoty-intrygantki znajduje peł-
ną samorealizację na scenie kabaretu, w świecie krzykliwego blichtru oraz wyzy-
wających gestów. Przedstawiona w lekko mizoginistycznym świetle jako wcielenie 
grzechu i rozpusty, paryska femme fatale pozbawiona jest głębszego życia psy-
chicznego (jej wnętrze obrazuje etażerka z porcelanowymi figurkami). Z Emmą 
Bovary łączyć ją mogą tylko pożądanie luksusu, przemyślane aktorstwo, brak 
zmysłu moralnego oraz... ślepota męża. Jednak Karola Bovary przypomina bardziej 
mąż romansowej Julii z Historii nie-bohaterów: „kolos o szerokich barkach, na 
wielkich niezgrabnych nogach, z twarzą poczciwego brytana”, w oczach żony 
„wielki, ciężki parawan, zasłaniający piękny świat” (N-2 229). Historia bohaterki 
Chłędowskiej nie ma nic wspólnego z awansem społecznym 26, jest ilustracją bo-
warystowskiej degrengolady pseudoeterycznych ideałów miłości. Kapryśnie 
znudzoną żonę warszawskiego fabrykanta, zdegustowaną prozą mieszczańskiego 
życia Fechnerów, poznajemy w momencie standardowej kuracji „słabych nerwów” 

24 Można wyśledzić szereg pomniejszych, jak np. oburzenie Planusa na widok strojnej żony 
Rislera – niechęć Trąbalskiego do zbytkownych wydatków i bezczynnego życia młodej pani Fech-
nerowej, mdłe i słabe charaktery kochanków obu kobiet oraz szaleństwa finansowe obu par, uciecz-
ka wiarołomnej żony Rislera do kabaretu u Daudeta – ucieczka krnąbrnej bratanicy Trąbalskiego do 
baletu, postać idealnej i heroicznej żony wspólnika i wiarołomcy Fromonta – postać gospodarnej 
i pracowitej żony Fechnera-ojca, albo też rodzajowe obrazki z życia ubogich rodzin czy życiowych 
bankrutów na paryskich poddaszach; uwaga polskiej nowelistki o tych ostatnich dobrze określa także 
świat przedstawiony w powieści Daudeta: „Wielką historię spółczesną krzywd socjalnych znają 
wszyscy; mniej jest znaną historia cicha, podrzędna krzywd indywidualnych... Tu rozbitki, awantur-
nicy, bankruci moralni nurtują społeczeństwo, dorzucając do tamtego skarbca ludzkiej niedoli ogólnej 
swój grosz miedziany, fałszywy...” (N-2 313). Podczas gdy u Chłędowskiej dominuje tonacja lekko 
satyryczno-humorystyczna, u Daudeta koloryt jest bardziej mroczny i (melo)dramatyczny.

25 A. D a u d e t, Fromont jeune et Risler aîné. Mœurs parisiennes. Paris 1888, s. 49–50: „Ce 
n’était pas une de ces sentimentales à la Bovary qui reviennent du spectacle avec des phrases  
d’amour toutes faites, un idéal de convention”.

26 Julia „o profilu arystokratycznym” to „obca szlachcianka” w oczach kasjera, ucieleśniające-
go mieszczańskie cnoty i nieufnego wobec ziemiaństwa (N-2 186).
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we Włoszech. Pobudzona obecnością młodego adoratora, „delikatna, rozpieszczo-
na kobieta” (N-2 246) oddaje się nieokreślonym wrażeniom, do złudzenia przypo-
minającym pulsowanie nastrojów bohaterki Flauberta, często portretowanej 
w podobnej scenerii leniwego bezruchu i słonecznego, sennego pejzażu.

Julia tak lubi marzyć. Wiele kobiet, tak jak ona, bawi się własnym marzeniem jakby wa-
chlarzem w ciągle zmiennej grze fantazji – raz ten wachlarz roztacza się triumfalnie, raz zwija 
się, to znowu otwiera, zmienia kierunek, czasem w chwili grymasu leży rozbity, złamany, bez 
użytku. Dziś jednak Julia nie chce się nawet bawić myślą – przechodzi po jej duszy jakaś 
chwila zupełnej ciszy, jakby ciężka martwość południowej chwili. Upija się powoli jakimś snem 
bez treści. Między jej ciemnym, pięknym okiem zwróconym na morze a samym morzem jest 
związek – przepaść przepaści wzywa. Wszakże i ta dusza kobieca zdaje się schylać nad otchła-
nią wielką i zatapiać, i kochać tajemnicę, której nie rozumie. Nie rozumie tego wielkiego 
szumu fal, który wyraża największą klątwę życia – jednostajność, i największe błogosławieństwo 
życia – także jednostajność... Raz przypływ, a więc konieczne rozbicie o brzeg, raz odpływ, 
a więc powrót i zatonięcie w wielkiej całości... To jakby historia duszy – przypływ i odpływ 
między życiem a nieśmiertelnością. 

Tego ona nie rozumie; raczej ciągły jęk i żal rozbijającej się fali, to, co się da uchem 
uchwycić i pod co można podłożyć muzykę własnych uczuć. 

Tęskniło jej się żyć... Na brzegu młodego życia widziała dotąd same muszle bez ceny, bez 
szlachetnej perły miłości.

Nie chce myśleć... Puszcza całą duszę swoją, jakby była suchym liściem, na jednę z tych 
fal i każe się bujać, kołysać daleko, aż tam, gdzie ciemny szmaragd morza łączy się prawie 
z widnokręgiem i nie widać już żadnej fali mieniącej się jak srebrna łuska – tam, gdzie z dale-
ka widny statek i smuga pary. Z tą parą chciałaby się ulotnić, unieść wysoko, gdzie by nie 
doścignął jej ptak, nie zobaczył człowiek, i tak bujać w powietrzu rozdmuchnięta, rozwiana, 
już nie kobieta, już nie ciało, ale sama dusza, chmurka, para, dym, tchnienie, nic – zgoła nic...

Feliks ziewnął głośno, już wypalił cygaro, przejrzał notatki z rachunkami [...] i rzekł potem 
ziewając, bardzo znudzony [...]. [N-2 226–228]

I znów poetyka tego fragmentu wydaje się Flaubertowska: nie tylko melanż 
dyskretnej narracji auktorialnej z monologiem wewnętrznym postaci czy ironicz-
ne zderzenie punktów widzenia żony oraz męża, ale rzadko spotykana u Chłędow-
skiej poetyzacja wypowiedzi. Znamienne, że obok leniwie marzącej leży „romans 
angielski jeszcze nie rozcięty (bo Julia od dawna już nic nie czyta)” (N-2 225); 
bohaterka najwyraźniej znajduje się na etapie „między lekturą a przyjęciem pozy, 
jakim jest marzenie”, materializując pamięciowe zapasy lekturowe 27. Jej stan 
przypomina sentymentalną, platoniczną fazę znajomości Emmy z Leonem oraz 
pierwszy etap flirtu z Rudolfem – to naiwne rojenia o miłości czystej, z których 
„spragniona ideału” (N-2 232) Fechnerowa zwierza się przyszłemu kochankowi, 
to triumf frazesu i konwencjonalnych klisz literackich: 

wdzięczny zastęp cieniów poetycznych, delikatnych, na wpół dziecinnych kochanków przesu-
nął się przed jej oczami. [...] Któraż kobieta nie zamarzyła, aby kiedyś, gdy przyciśnie żal i nuda, 
uklękło u nóg jej takie rycerskie dziecko? Miałaby je zawsze z sobą jak wachlarz, jak książkę 
nabożną, oprawną w aksamit, jak bombonierkę z atłasu, jak naparstek złoty lub delikatny 
kryształowy flakonik do ożywczych soli – a kochałby ją w milczeniu, ale do śmierci, nad życie, 
a bez targu krew by za nią oddał, ale by w żyłach nie miał krwi i namiętności, skarżyłby się do 
księżyca, tej gwiazdy czystej Dyanny, i pisał wiersze liryczne, a na piersiach nosiłby listek 
zwiędły z jej wczorajszego bukietu. 

Julia wpatrywała się w delikatne rysy młodego chłopca z prawdziwą rozkoszą [...]. [N-2 
234–235] 

27 Zob. P r z e p i ó r k a, Bowaryzm. Teoria zjawiska w nowym świetle, s. 96.
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Niezbyt szlachetna „perła miłości”, którą bohaterka wyławia z życia, przecho-
dzi jednak metamorfozę, podobnie jak w przypadku pani Bovary. Jeszcze we 
włoskiej scenerii, po wyjeździe męża do kraju, Julia odda się swemu Rudolfowi 
– a jest nim młody hrabia Ludwik, „urodzony tyran mimo swej delikatnej i roz-
pieszczonej powierzchowności” (N-2 234), zblazowany jedynak, którego związek 
z dystyngowaną damą błogosławi własna matka, widząc w nim remedium na sy-
nowski nałóg rozpusty. Sceny miłosne zostawi narrator domyślności czytelnika, 
poprzestając na zarysie sytuacji: rozpalone słońcem dni, kochankowie „sami 
między niebem a morzem”, milczące wieczory i nocne, „ciemne niebo jak wielki 
namiot rozbity nad ich głowami” (N-2 238, 240). Julia nie jest kochanką triumfu-
jącą jak Emma Bovary, prędzej rozczarowaną i upokorzoną – krachem swych 
dziecięco naiwnych mrzonek o miłości, zwyczajnością partnera, banalnością zła 
i własną hipokryzją 28 – niemniej jednak szczęśliwą. Studium stosunku kontynu-
owanego w Warszawie to najciekawsza psychologicznie partia utworu Chłędow-
skiej. Niespójną motywację bohaterki tłumaczy niekonsekwencja kobiety cier- 
piącej na syndrom Anny Kareniny. Z jednej strony, mamy skruchę żony i matki, 
która odruchowo garnie się do dziecka („Widziała jeszcze ratunek w synie”, 
N-2 243), z drugiej – egoizm bezwolnej kochanki, która pod wpływem partnera 
stopniowo odsuwa jedynaka od siebie, aż po decyzję wysłania go do szkół za 
granicę. Antoś, wcielenie spokojnego rozsądku i rzetelności Fechnerów, jest Julii 
mentalnie obcy, choć należy do dzieci niezwykle uczuciowych. Podświadomy lęk, 
nienawiść i agresja, jakie żywi (z wzajemnością) wobec hrabiego Ludwika – to 
klasyczny przypadek freudowskiej zazdrości o matkę, którą chłopiec uwielbia 
gwałtownie i impulsywnie i do której zajadle broni intruzowi dostępu, „jak brytan 
wierny a zły” (N-2 247) 29. Wprowadzenie perspektywy dziecka dojrzewającego 
w patologicznej sytuacji rodzinnej, motyw „trudnego dzieciństwa”, rzutującego na 
cały późniejszy rozwój zapowiadającej się obiecująco osobowości 30 – to wszystko 

28 Zob. N-2 243: „Powinna być przecież bardzo nieszczęśliwa, aż do ostatnich granic smutku 
i zniechęcenia, bo jej Ludwik czymże był – jak inni... Ale nie była tak nieszczęśliwą, nareszcie żyła, 
nic się nie odmieniło; tak samo świeci słońce na niebie; i życie powszednie przechodzi [...], mąż ją 
kocha, ona z tym mężem żyje i nie odepchnie go od siebie [...]. Więc można żyć z zbrodnią, z grze-
chem, jak z towarzyszem podróży, codziennym, nieodstępnym; i można uśmiechać się i patrzeć lu-
dziom w oczy! To wszystko ciężkim ołowiem spadło na duszę Julii”.

29 Najbardziej drastyczna scena, ocierająca się o naturalizm (co jest ciekawe w komparatystycz-
nym zestawieniu z Flaubertem) lub buduarowy romans, ukazuje żywiołowe wtargnięcie chłopca do 
zaciemnionej sypialni matki i szarpaninę pomiędzy trojgiem; rozjuszony Antoś gryzie w końcu 
Ludwika w rękę, po czym zostaje wypędzony przez Julię, w której pożądanie zmysłowe – podobnie 
jak u Emmy Bovary – jest silniejsze niż instynkt macierzyński: 

„Pod jego [tj. kochanka] tchnieniem zapalała się jak licha słoma od ognia – od razu, i topniała 
jak wosk. Była jego stworzeniem: bez woli, bez myśli... 

– Wszystko, co chcesz! rzekła teraz, a on ją wziął na ręce i niósł jak dziecko.
– Szczęśliwa jesteś? pytał wśród pieszczot. 
– Tak, odparła – i nie kłamała, niestety!” (N-2 257). 
Antoś przypomina także postać Sieroży z Anny Kareniny L. Tołstoja: „instynktu dziecka nie 

oszukać” (N-2 292).
30 Narracja kilkakrotnie akcentuje intelektualny i emocjonalny potencjał dziecka: „Antoś od 

dzieciństwa był jakby człowiekiem od razu, spokojnym, statecznym. Był zdolny, szczególniej racho-
wał dobrze [...]” (N-2 215); „Spokojny chłopiec miewa takie wybuchy namiętnej miłości [do matki], 
które odsłaniają całą głębokość szczerego serca” (N-2 241).
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ożywia fabularny stereotyp małżeńskiego trójkąta, a podteksty erotyczne są dosyć 
śmiałe jak na początek dziewiątej dekady XIX wieku. Jeśli mały Antoś, odseparo-
wany od najbliższych, traci poczucie stabilizacji i zaufania – „Żelazna obręcz 
wiary, miłości pękła w sercu chłopca” (N-2 305) – młody Antoni, porywczy i nie-
zrównoważony, będzie „nosił się w sercu z wewnętrznym kalectwem” (N-2 299), 
pogardzał kobietami i szukał swego miejsca w radykalnych środowiskach i podej-
rzanych towarzystwach, gdzie jego krótkie, pozbawione busoli życie znajdzie 
raptowny, żałosny koniec. Chłędowska nie karze wiarołomstwa dwuznacznym 
samobójstwem jak Flaubert, potępia je w sposób bardziej jawny i „kobiecy”: zło 
uderza w niewinnych i najsłabszych 31. W Pani Bovary perspektywa opuszczonego 
dziecka została jedynie zasygnalizowana; u polskiej nowelistki dramat starca 
i dziecka przesłania dramat „słabej” kobiety. 

A trzeci akt owego dramatu jest znów porównywalny z ostatnią fazą romansu 
Emmy (Leon w Rouen), kiedy frenetyczna, wyuzdana zmysłowość ostatecznie 
zastępuje wcześniejsze rojenia, ubezwłasnowolniając obie kochanki i skazując je 
na powolną degrengoladę. Gdy w parę miesięcy po zainstalowaniu się Ludwika 
na posadzie w domu Fechnerów 32 stosunek kochanków ewoluuje w kierunku mo-
notonnej małżeńskiej rutyny, Julia „widzi, że zbrodnia przybrała tę samą codzien-
ną liberię powszedniości, dla której znienawidziła cnotę”, tymczasem jej „marze-
niem [...] było – sama nie wiedziała co – ale coś niezwykłego” (N-2 260). Oczy-
wiście, casus Julii nie jest tak wyrafinowany jak pani Bovary; jeśli ta ostatnia do 
końca jest niewolnicą i zarazem reżyserką swych wyobrażeń o romansie, bohater-
ka Chłędowskiej (znów podobnie jak Anna Karenina u kresu) przemienia się 
w niewolnicę wyłącznie mężczyzny.

Już się zupełnie przestała łudzić... Cała sielanka, cała idealność ich miłości zginęła, 
zdmuchnięta, stracona na zawsze... Kochała już tylko jego po prostu, jego samego, jego włosy, 
jego oczy, ręce, głos; chciała, aby był blisko niej, zazdrośnie, chciwie. [N-2 261] 

jej serce martwiało dla wszystkiego, co nie było Ludwikiem. [N-2 267]

Równocześnie rozczarowanie i przyzwyczajenie generują głód nowych wrażeń. 
Podczas gdy znudzony Ludwik za pomocą pieniędzy Fechnerów zaspokaja swe 
nowe pożądania 33, Julii pozostaje rola upokarzanej i pokornej męczennicy. 

Zaczęło się dla niej męczeństwo, ale nie to jednorazowe, co zabija motyla natychmiast 

31 Monolog wewnętrzny młodocianego bohatera w postaci mowy pozornie zależnej wygląda 
na retorykę samego narratora: „Dlaczego mając w sobie wszystkie instynkta dobre, był łajdakiem? 
Musiał nim prawie być? Dlaczego?...” (N-2 318). Ostatni rozdział ukazuje studenta Antoniego w Pa-
ryżu; relacja o tym w listach matki Ludwika do Julii (tu lekkie akcenty krytyczne wobec środowisk 
konserwatywnych) to może zaplanowana, finalna symetria postaci obu matek, które dopuściły do 
wykolejenia swych synów.

32 Wbrew słabej próbie oporu Julii, przy entuzjazmie ślepego męża i ku rozpaczy Trąbalskiego 
i Antosia. Trójkąt małżeński przypomina nieco relację: doktor Bovary – jego żona – pacjent Rudolf.

33 Kupuje on miłość tancerki baletu, bratanicy Trąbalskiego – jest to jedna z bardziej udanych 
intryg fabularnych opowiadania. Postać prymitywnej i pełnej temperamentu Pepity („Wychowaniem 
Pepity pokieruje inny mistrz, bez morałów, bez rózgi, bez książki, i ten, który rządzi tabunami dzikich 
koni na stepie [...]: natura, instynkt”, N-2 211), rezydującej w „gnieździe kruka”, czyli w brudnej 
i pełnej błyskotek garderobie, podniecającej Ludwika swoją innością, to jeszcze jedna udana kreacja 
kobieca i kolejny przykład inklinacji naturalistycznych u C h ł ę d o w s k i e j  (N-2 268).
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przekłuciem piersi, to inne, powolne, długie, co go truje stopniowo, statecznie, aż barwa na 
puszystych, drgających skrzydłach blednie od wielkiej męki... 

Humor Ludwika zależał teraz od tego, jak go przyjęła Pepita, lepiej czy gorzej. [N-2 263]

Dlatego też ostatnie momenty rozkoszy Julia gotowa jest opłacić bardzo wy-
soko, byle od życia i wdzięcznego za pieniądze kochanka wytargować jeszcze 
trochę niezwykłości: 

wszystkie uniesienia miłości, wielkie trwogi, zachwyty, słodycze, wszystko, o czym marzyła 
od dawna, czego łaknęła konając z głodu, zebrały się w tej jednej chwili, jak się zbierają wszyst-
kie światła niebieskie, płomienie i iskry w krótkim mgnieniu błyskawicy... [N-2 275–276] 34 

Podobnie jak w przypadku Emmy – „Pieniądze, których [Julia] tak nienawi-
dziła, mściły się wreszcie na niej [...]” (N-2 273). Finansowa pętla nie zaciska się 
wokół Fechnerowej tylko dzięki ofierze kasjera – postaci rodem z dobrego, bie-
dermeierowskiego świata, postaci, dla której nie ma miejsca w pragmatycznym 
świecie Flauberta 35. Pełna lęku i obaw, nieprzespana noc Julii po defraudacji pie-
niędzy (jeden z udatniejszych epizodów w życiu wewnętrznym postaci Chłędow-
skiej) stanowi jakiś odpowiednik finalnego rauszu niespokojnej Emmy Bovary. 
Ocalenie Julii oznacza zresztą jej faktyczną klęskę; ostatnie informacje narratora 
mówią o kobiecie w średnim wieku, która stara się zatrzymać uciekający czas za 
pomocą makijażu, szukając po przyjęciach okazji do spotkań z kochankiem; żało-
śnie wierna, skądinąd także swym marzeniom o wielkiej miłości. Prozaiczny koniec 
romansu Julii uświadamia, jak wielka dawka postromantycznego patosu ukrywa 
się w naturalistycznej scenie odejścia Emmy Bovary; ów patos przydaje jej aureoli 
pokuty i godności. Banalna bohaterka Flauberta, która za pomocą banalnych środ-
ków zaspokaja niebanalne tęsknoty, może robić wrażenie postaci tragicznej, mimo 
odautorskiej ironii. Banalna Julia nie ma na to szans; auktorialna narracja Chłę-
dowskiej nie ukrywa irytacji i potępiającego dystansu 36. Dlatego historia warszaw-
skiej pani Bovary ześlizguje się w stronę buduarowego romansu z elementami 
dydaktyki, choć próbki ciekawszych rozwiązań fabularnych oraz niepozbawionych 
niuansów analiz psychologicznych z pewnością zasługują na uznanie.

Dla dzisiejszego czytelnika najciekawiej spośród bowarystowskich historii 
Chłędowskiej przedstawia się, być może, nowela Babie lato 37. Tekst ujawnia naj-
lepsze cechy eklektycznej techniki narracji, jaką wypracowała Chłędowska: lekki 
ton gawędziarski, akcenty autotematyczne i humorystyczny dystans wobec posta-

34 Niepohamowane pożądanie zmysłowe i rozluźnienie seksualne to punkt, do którego docie-
rają obie, niepomne na przyzwoitość bohaterki: i Julia, i Emma Bovary pod koniec upodabniają się 
do kobiet lekkich obyczajów.

35 Postaci takie natomiast (Risler, Planus) istnieją u Daudeta; w swoim słowie wstępnym do 
francuskiej powieści Leconte de Lisle słusznie podkreśla enigmatyczny związek twórczości Daude-
ta z naturalizmem, choć pisarz był zaliczany do grona uczniów Zoli. 

36 Po histerycznym wymuszeniu finansowej machinacji na kasjerze Julia „wybiegła już lekka, 
prawie swobodna i wesoła, bo w tej naturze słabej uczucia, jak kwiaty zgięte burzą, podnosiły się 
prędko” (N-2 282). Wydaje się, że osąd autorki nie jest zbyt odległy od słów zrozpaczonego męża 
po odkryciu rujnujących wydatków żony: „Jesteś głupią! [...] Nie jesteś kobietą, jesteś niczym!”, 
choć narrator zastrzega się, iż u Feliksa „natura gminna, prosta, wzięła zupełnie górę” (N-2 273). Dla 
mentalności mieszczańskiej istotą „kobiecości” była gospodarna przezorność, nie kobiece powaby. 

37 Oprócz anonimowego recenzenta ([A n o n i m], Silva rerum) wyróżniał tę nowelę jedynie 
C h m i e l o w s k i  (Chłędowska; Zarys najnowszej literatury polskiej).

I-3.indd   39 2012-12-04   15:48:04



40 ANETA MAZUR

ci 38, ironiczno-gorzkie spuentowanie „komedii ludzkiej”, elementy rzeczowej 
analizy psychologicznej, a także pozbawiony sentymentalizmu liryzm (nb. poetyc-
ka wieloznaczność tytułu). Choć powieść Flauberta zostaje tu mimochodem przy-
wołana explicite (bohater rozprawia „o różnych typach kobiecych, [...] o Wenus 
z Milo, o pani Bovary”, N-2 357), Amelia w mniejszym stopniu przypomina Emmę 
niż postaci opisane wcześniej. Flaubertowską paralelę usprawiedliwia przede 
wszystkim dość subtelna tkanka akcji wewnętrznej oraz kolejny scenariusz dema-
skacji stereotypów miłosnych. Zafiksowanie kobiecej psychiki na dziewczęcych 
marzeniach w przypadku trzydziestokilkuletniej Amelii zostaje ocenione najsurowiej 
ze wszystkich trzech bowarystowskich bohaterek: „w ostach i kwasach familijnego 
życia zakonserwowało się jej szesnastoletnie pensjonarskie serce, tak naiwne – po-
wiedzmy po prostu – tak głupie, jak przed laty...” (N-2 345). Tym razem bohaterka 
ma godnego protagonistę w postaci bowarystowskiego partnera. Kolejny okaz 
męskiego egoizmu 39 w nowelistyce Chłędowskiej to młody filozof i „esteta” Witold, 
u którego „zawsze w wrażeniach [...] tło musiało być literackie” (N-2 249):

Żył na pożyczanych wzorach, modelując się na typach wziętych z książek [...]. 
Od czasu do czasu wcielał się w literackie cudzoziemskie postacie. 
Sztuczna maska prawie mu przyrosła do twarzy: już przeszedł kilka takich metampsychoz; 

był Faustem, był panem de Camors 40, a obecnie żył w skórze Mussetowskiego bohatera z Con-
fessions d’un enfant du siècle. [N-2 368] 

Ale pozujący na chore dziecię wieku miłośnik Schopenhauera nie utrzymuje 
do końca swej roli. Zblazowany i rozczarowany do kobiet, traktuje zrazu spotkaną 
w górskim kurorcie znajomą sceptycznie; potem zajęty autoanalizą malkontent 
widzi w pełnej naturalnej prostoty Amelii powiernicę swych niepokojów; wreszcie 
odkrywszy, że stał się obiektem poważnego uczucia, po pierwszym oszołomieniu 
(a raczej zachwycie z powodu nieodpartego uroku swej osoby) egocentryk rezy-
gnuje z łatwej zdobyczy i salwuje się ucieczką, przerażony żarliwą bezkompromi-
sowością oraz deklaracją „na zawsze” niedoszłej kochanki. Melodramatyzm klu-
czowej sceny staje się przedmiotem subtelnej ironii; stereotypowe gesty i teatrali-
zacja marzenia całkowicie pokrywają się z autentycznym przeżyciem bohaterki:

Na jego zapewnienie miłości podniosła ręce wysoko nad głową.
– Mego męża już nie ma! – zawołała w najwyższej egzaltacji.
Witold uczuł, że go zimny dreszcz przejmuje od stóp do głowy.
Nagle przeszyła go myśl, że może jej mąż [...] nie żyje.
– Nie ma go w sercu moim! – wołała w uniesieniu – patrz!
Zerwała z palca obrączkę ślubną, podniosła ją tak, że złoto chwilę zamigotało w świetle 

księżyca, i rzuciła daleko w wodę.
Potem pochyliła się nad ciemną otchłanią wód tajemniczych.
– Nie mam już żadnych obowiązków – rzekła oddychając ciężko – nie mam przeszłości, 

ty jesteś dla mnie wszystkim... pierwszym, jedynym, ostatnim! [N-2 381]

38 Np. N-2 349: „Trochę mnie to kosztuje powiedzieć, że Witold wcale nie był zakochany 
w Amelii”; „To nam tylko psuje romansowość sytuacji [...]”. 

39 Zob. N-2 371: „O, ludzki egoizmie! szkaradny, brutalny, ale szczerze ludzki”. O s t o j a  (op. 
cit., s. 25) widziała w takich kreacjach męskich Chłędowskiej pewną regułę: „Mężczyźni mniej 
udają się pani Chłędowskiej, uwydatnia głównie u nich jedną stronę – egoizm. W nim znajduje 
motor prawie wszystkich postępów, uczuć, zboczeń, a czyni to nawet z rodzajem przyjemności 
i jakby miała urazę do całej płci męskiej i odkrywała jej słabą stronę z rozkoszą”.

40 Bohater wyróżnionej przez Akademię Francuską powieści O. F e u i l l e t a  Monsieur de 
Camors (1867; wyd. polskie: Hrabia de Camors, 1869).
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Pikanterii banalnej sytuacji dodaje fakt, iż Witold, zdegustowany płytkimi 
miłostkami, jakich doznał do tej pory, teraz nie tylko odrzuca „ideał”, ale całko-
wicie wypiera go ze swej świadomości – biorąc na rzeczywistości odwet za własną 
niedojrzałość:

Takie nieszczęście tylko jemu przytrafić się mogło [...]. [N-2 382]

Poświęcenie? namiętność?!... miał ochotę płakać jak dziecko w złości. 
Po prostu nic nie czuł, czym by odpłacić mógł za wielką jej miłość serdeczną. [N-2 383] 

obowiązkiem jego było raczej [...] uratować ją od samej siebie. Honor mu to nakazywał, honor, 
który tym razem spotykał się z samolubstwem na szerokiej, bezpiecznej drodze wygody. 

[...] 
W książce „o miłości”, którą wydał w rok później i która się bardzo podobała niektórym 

przerafinowanym krytykom, największe powodzenie miał ustęp, [...] gdzie autor z wielką siłą 
i ogniem występował przeciw kobietom w ogóle i zaprzeczał istnieniu wszelkiej miłości wyż-
szej. [N-2 384]

W przypadku Witolda bowaryzm zatacza procesualne koło: lektura – marzenie/
poza – lektura (tutaj zastąpiona produkcją literacką). Dzięki wątkowi „męskiej” 
myśli analitycznej, skonfrontowanej z bezrefleksyjną „kobiecą” emocją, nowela 
Babie lato urasta do rangi swoistego metatekstu, gdzie romans podlega autotema-
tyzacji (dialogi i monologi bohaterów, „książka o miłości”). Wypada też zauważyć, 
iż puentująca utwór scena odjazdu Witolda przypomina do złudzenia ucieczkę 
Rudolfa; w momencie gdy nie spodziewająca się niczego protagonistka roi o przy-
szłym szczęściu, słyszy nowinę o przyjeździe męża i odjeździe ukochanego, który 
pozostawił dla niej list. Skojarzenie ze sceną u Flauberta – kiedy Emma (z listem 
pożegnalnym od kochanka w kieszeni) musi spożywać z mężem obiad przy stole, 
podczas gdy za oknem przemyka pędzący powóz Rudolfa – jest nieodparte. Otwar-
te, stonowane i symboliczne zakończenie utworu korzystnie wyróżnia go na tle 
jaskrawo melodramatycznych finałów nowel wcześniejszych.

Właśnie w tej chwili rozległ się w oddaleniu odgłos ciężkiego pojazdu, ruszającego 
z miejsca. 

[...] 
Przez chwilę słychać było turkot kół; smutna nuta trąbki pocztarskiej [!] to się zbliżała, to 

oddalała według kierunku drogi, ginęła powoli, aż się rozwiała zupełnie w ciszy mglistego 
poranku... [N-2 385–386] 

Niedoszły kochanek Amelii nie przypomina wprawdzie cynicznego Rudolfa, 
niemniej jednak otacza go – jako wcielenie „brutalnego”, męskiego egoizmu – 
skandalizująca aura, swoisty PR kobieciarza i „gagatka”, jak nazywa go jedna 
z eks-kochanek (N-2 371, 340).

Stereotypowo genderowe rozpisanie tej romansowej tragikomedii jest godne 
uwagi. Amelia bowiem to kreacja pokrewna jednej z literackich sióstr pani Bova-
ry: bohaterce sztandarowej, feministycznej powieści Kate Chopin Przebudzenie 
z roku 1889. Podobnie jak Amerykanka Edna, heroina Chłędowskiej jest ubezwła-
snowolnioną, potulną małżonką tudzież matką kilku synów. Po raz pierwszy 
opuszcza zaborczy klan rodziny męża i podczas kuracji spędzając całe dnie na 
powietrzu, chłonie niczym Edna nowe impulsy oraz wrażenia. I jak tamta rodzi się 
do nowego życia – świadomej kobiecości:

Inna z niej kobieta, inne spojrzenie, uśmiech i głos inny. 
[...] 
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Od razu pękły zawiasy, rygle, kraty więzienia; była wolna, swobodna, sam na sam z na-
turą. [N-2 344] 

Po prostu nie żyła dotąd: życiem choćby zwierzęcia, tego ptaka, co się kąpie w promieniu 
słońca. [...] 

[...]
Teraz wszystkie struny [serca] poruszały się od razu i brzmiały, jakby rozszalałe. 
– Żyć! – zawołała [...]. [N-2 346]

I podobnie do bohaterki kreolskiego romansu „Amelcia, budząca się nagle do 
życia, jak zaklęta księżniczka po długim letargu” (N-2 350), budzi się, jak wska-
zuje sam tytuł noweli, po raz ostatni. Owa delikatnie nostalgiczna tonacja nadaje 
całej historii niewątpliwie sporo uroku.

Po długim skołataniu następowała w jej sercu cisza, ukojenie, któremu się poddała bez 
dalszej walki, tym więcej, że na dnie tego szczęścia była wielka melancholia. 

Był to piękny dzień jesienny, przed samym zachodem słońca. 
Amelia patrzała na tę ziemię obumierającą, a strojną jak do wesela i patrzała w głąb włas- 

nej duszy. Zdaje się, jakoby jesień powtarzała wiosnę. 
[...] 
Teraz nad łąkami wloką się nitki pajęcze, zaczepiają o wszystko, bez celu, ale je rozerwać 

łatwiej, niż oderwać! 
[...] 
Cicho, ciepło... w jej sercu i na ziemi... Łabędzia to pieśń natury, najpiękniejsza, bo smut-

na; ostatnia przed zimą. [N-2 370–371]

Wcześniej narracja dokładnie rejestruje wszystkie etapy tego przebudzenia, 
przy czym wskazać można szereg motywów wspólnych dla noweli Chłędowskiej 
oraz dla powieści Chopin: obecność (młodszego) adoratora – katalizatora meta-
morfozy, nieumiejętność lekkiego podejścia do flirtu, wyprawy z partnerem 
w sérénité natury i zmysłowe rozkoszowanie się bezkresnym pejzażem, przebu-
dzenie się namiętności, falowanie nastrojów między zapalczywością, kaprysem 
a zniechęceniem, gesty radykalnego zerwania z przeszłością. Relacje Edny z męż-
czyznami są bardziej skomplikowane, lecz i ją opuszcza wybranek – w przekona-
niu, iż czyni to dla jej dobra 41. Znamienne, że w Babim lecie motywacji małżeńskiej 
zdrady nie wartościuje się negatywnie, a bohaterka nie jest traktowana tak ironicz-
nie jak „impresjonistka” czy tak krytycznie jak romansowa Julia. Dramat „bez-
bronnego, starego dziecka” (N-2 385) zostaje ukazany z dystansem, ale też z em-
patią oraz ze zrozumieniem dla kobiecego aktu wyzwolenia i odreagowania mał-
żeńsko-rodzinnej monotonii. I podczas gdy wiarygodność historii „impresjonistki” 
Filomeli sytuuje się na granicy prawdopodobieństwa, a wiarołomna i zmysłowa 
Julia jest kreacją zbyt papierową – bohaterka Babiego lata, w całej swej przecięt-
ności, udatnie i bez nadmiernego dydaktyzmu ilustruje przegraną infantylnych 
marzeń z determinizmem faktów; przy czym jej historia obciążona zostaje podob-
ną ambiwalencją aksjologiczną, co przypadek Emmy Bovary. Wreszcie, tak jak 
wcześniej Historia nie-bohaterów, także Babie lato eksploatuje postromantyczne 
klisze krajobrazowe, którymi operują bohaterowie Flauberta, Emma i Leon: morze 
oraz góry. Pejzaż morza jako ikona namiętności Julii i Ludwika mógłby korespon-

41 Finalna, niejednoznacznie samobójcza śmierć bohaterki Przebudzenia powtarza schemat 
Flaubertowski; pozostawienie opuszczonych kobiet na pastwę życia w fabułach Chłędowskiej znów 
można uznać za bardziej obiektywne.
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dować z modernistyczną obrazowością powieści Chopin, gdzie kluczowy lejtmo-
tyw buduje symbolika oceanu (żywiołu, jedni bytu, nirwanicznego zapomnienia) 
– gdyby nie fakt, iż u Chłędowskiej obraz zdaje się także konotować otchłań 
grzechu („z tym szumem fal gniewnych i żałośnych jakby wielka otchłań, gdzie 
wszystko ginie”, N-2 240). Pejzaż gór z kolei stereotypowo towarzyszy wszelkim 
„wzlotom” akcji wewnętrznej w Babim lecie, tworząc dla nich lekko ironiczny 
kontrapunkt.

Czy „bowarystowskie” fabuły polskiej nowelistki wzbogacają w zasadniczy 
sposób kulturowo-literacki model zjawiska? Zapewne nie. Ale bez nich polska 
beletrystyka drugiej połowy XIX wieku byłaby może uboższa. Oprócz wyraźnej 
funkcji rozrywkowej i dydaktycznej teksty Chłędowskiej dokumentują w jakimś 
stopniu recepcję kluczowych dla (post)nowoczesności motywów: rozczarowania, 
znudzenia, banalnej lekkości bytu czy poszukiwania tożsamości. A jej pseudoflau-
bertowskim bohaterom z pewnością nie brak wyróżnika, w którym badacze dopa-
trują się kwintesencji bowaryzmu – „przejmującej nieraz i głębokiej samowiedzy”, 
„wyższych aspiracji” połączonych ze świadomością „błędu, połowiczności, obio-
ru fałszywej drogi” 42.

A b s t r a c t
ANETA MAZUR 
(University of Opole)

STEFANIA CHŁĘDOWSKA’S SHORT STORY TRIPTYCH – 
A LOST LINK IN POLISH “BOVARISM?”

Three psychological and customary studies by Stefania Chłędowska (1850–1884), an obscure 
novelist, namely Impresjonistka (Impressionist), Z historii nie-bohaterów (From the History of Non-
-heroes), Babie lato (Indian summer) are original paraphrases of Flaubert’s bovarism. The refer-
ences to French model are seen in the method of characters’ presentation, as well as on the fictional, 
stylistic and partially worldview level. Neurotic and bored heroines from upper class suffer from 
bovaristic hunger of sensual-psychical impressions and existential disappointment, while their adul-
terous affairs result in traumatic experience, and spiritual or physical destruction. The short stories’ 
auctorial tone includes an ironic distance from the world presented in them, pseudoromance melo-
drama as well as naturalistic accents (in the case of From the History of Non-heroes patterned after 
Alphonse Daudet’s novel Fromont jeune et Risler aîné áFromont Junior and Risler Seniorñ). 

42 M a z a n, Bowaryzm w literackich transpozycjach polskich modernistów, s. 21, 24.
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ANDROGYNICZNY MODEL „NAGIEJ DUSZY”  
W TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKIEGO

Profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi

Filozofię Stanisława Przybyszewskiego można sprowadzić do dwóch pojęć: 
„androgyna” i „nagiej duszy”. W pierwszej części artykułu omówię genezę idei 
androgynii w pisarstwie Przybyszewskiego, w drugiej – rozumienie „nagiej duszy”, 
a w trzeciej dokonam syntezy treści obu pojęć.

Źródło idei androgynii w twórczości Przybyszewskiego
Twórczość młodopolskiego poety jest najlepszym przykładem odrodzenia się 

starożytnego mitu androgynii na gruncie polskiego modernizmu 1. Aby omówić ów 
temat, na wstępie trzeba sprecyzować znaczenia pojęcia „androgyna”. Dla Przyby-
szewskiego kluczowym odniesieniem jest w tym kontekście mit opowiedziany przez 
Arystofanesa w Uczcie Platona 2. Autor androgynicznych poematów Nad morzem 

1 Zagadnienie androgynii rozwijam w monografii Androgyn. Rzecz o ontologii płci (Szczecin 
2005). Niniejszy artykuł można potraktować jako uzupełnienie wspomnianej książki.

2 Zob. P l a t o n, Uczta. Przeł. W. W i t w i c k i. Kęty 1999, s. 52–56: 
„[...] Obojnakowa płeć istniała wtedy, a imię jej i postać złożone były z obu pierwiastków: 

męskiego i żeńskiego. Dziś jej nie ma, tylko jeszcze w przezwiskach się to imię wala. [...] 
[...]
[...] Po takim rozcięciu naturalnych całości tęsknić zaczęło każde za swoją drugą połową, zaczem 

się rękoma obejmować poczęli i tak, chcąc się zrosnąć na powrót w uściskach, ginęli z głodu i z za-
niedbania wszelkiego, bo nic nie chciało żadne robić bez drugiego. A jeśli kiedy która z połówek 
umarła, a druga została sama na świecie, zaraz sobie innej poszukać musiała i spleść się z nią w uści-
sku, wszystko jedno, czy się trafiła połówka dawnej niewiasty, którą dziś nazywamy kobietą, czy też 
odcinek dawnego mężczyzny. I tak jedno po drugim ginęło.

[...] Więc już od tak dawnych czasów tkwi Eros w naszej naturze i do dawnej chce nas sprowa-
dzać postaci; chce z dwojga ludzi dawną jedność stwarzać i tak leczyć naturę człowieka. 

Więc każdy z nas jest jak kupon od biletu całego, bo każdy powstał, niby ryba płaszczka, wraz 
z kimś drugim z jakiejś dawnej, jednej istoty. Toteż zawsze każdy z nas swego kuponu szuka. [...] 

[...]
Gdybyśmy chcieli wielką pieśnią uczcić boga, dawcę tego szczęścia, Erosowi powinnibyśmy 

hymny śpiewać; my już dziś tyle jemu zawdzięczamy; on nas dzisiaj do tego ideału zbliża, on nam 
gorąco wierzyć każe, że jeśli tylko nie będziemy obrażali bogów, on nas przywróci do dawnego 
stanu, uleczy nas i obdaruje szczęściem”.
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oraz Androgyne 3 odwołuje się do tej opowieści jako najważniejszego źródła – obok 
gnozy i osobistego doświadczenia – idei pełnego związku mężczyzny i kobiety.

Przybyszewski nie jest, oczywiście, jedynym pisarzem młodopolskim, w któ-
rego dziełach ponownie rozbrzmiewa mowa Arystofanesa. Jest wszakże w tym 
przedmiocie twórcą najdonioślejszym, inspirującym innych dostrzegających zna-
czenie zjawiska androgynii autorów tamtego okresu – a zwłaszcza Jerzego Żuław-
skiego i Antoniego Szandlerowskiego 4. Wychodząc poza obszar literatury polskiej, 
można stwierdzić, że Przybyszewski, jako jeden z niewielu, zwrócił uwagę na 
ontologiczny charakter miłosnej relacji łączącej kobietę i mężczyznę. W tym sen-
sie wolno go postawić obok Honoré de Balzaca i jego Serafity – powieści inspiro-
wanej teologiczną doktryną Emanuela Swedenborga 5.

Jak wiadomo, problematyka androgynii przeżywała swój modernistyczny 
renesans głównie dzięki przemianom społecznym związanym z ruchem emancy-
pacji kobiet. Patrząc na zagadnienie androgynii przez pryzmat społeczny, można 
stwierdzić, że pozwalała ona na nowo zdefiniować stosunek mężczyzny do kobie-
ty. Zostało to wymuszone z jednej strony przez bunt kobiety przeciwko ustalonemu 
porządkowi społecznemu, a z drugiej – za sprawą strachliwej reakcji mężczyzny 
na rodzącą się rewolucję feministyczną. Owocem zaś była (często) wzajemna 
agresja, wyrażająca się szczególnie w mizoginii, przedstawianej niezwykle suge-
stywnie przez wirtuozów słowa, jakimi byli Friedrich Nietzsche, Charles Baude-
laire i August Strindberg.

Przybyszewski jako jeden z niewielu pisarzy potrafił wznieść się ponad kwe-
stię społeczną. Chociaż wątek mizoginii występuje w jego twórczości, to, para-
doksalnie, obok niechęci do kobiet pojawia się kult kobiecości. Patrząc z perspek-
tywy społecznej, można powiedzieć, że autor Androgyne dowartościował kobietę, 
wprowadzając ją na wyższy poziom egzystencji, jakim jest istnienie w jedności 
androgynicznej z mężczyzną. Zarazem Przybyszewski pozostał dzieckiem swej 
epoki, ponieważ w jego zreformowanej – zgodnie z duchem czasu – wersji staro-
żytnego mitu, dominującą część androgyna stanowi ostatecznie mężczyzna. Moż-
na nawet powiedzieć, że w twórczości Przybyszewskiego androgyn jest rodzaju 
męskiego; androgyn jest mężczyzną.

Idea androgynii nadaje jedność dziełu autora Requiem aeternam. On sam 
określał ją mianem klucza do zrozumienia jego filozoficznych dociekań:

W tej idei androgynizmu – może być niejasnej, przeczuwającej tylko, niezdarnie wyrażo-
nej, w mękach porodu chaosu, który gwiazdy rodzi, spłodzonej, w tym potworku do ostatecz- 
nych, dla mnie przystępnych granic wytężonej myśli – tkwi klucz nie tylko dla moich poema-
tów, ale dla całego mojego tworu 6.

3 Zob. S. P r z y b y s z e w s k i, Poematy prozą. Wybór, wstęp, oprac. G. M a t u s z e k. 
Kraków 2003.

4 Zob. W. G u t o w s k i, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości. Kraków 1997, 
s. 242–243: „Poszukiwaczom mitu androgyne patronował Przybyszewski. Jemu Żuławski dedykował 
Lotos, Szandlerowski słał doń entuzjastyczne listy. Przybyszewski przewodził modernistycznym 
poszukiwaczom miłości-absolutu [...]”.

5 G u t o w s k i  (ibidem, s. 222) ma rację, twierdząc, że „literatura młodopolska nie wydała 
powieściowego kompendium mitologii androgyne w rodzaju Serafity Balzaca [...]”. Jednakże takowe 
kompendium zawierają poematy Przybyszewskiego Androgyne oraz Nad morzem.

6 S. P r z y b y s z e w s k i, Moi współcześni. Warszawa 1959, s. 169. W dalszej części tekstu 
do tego dzieła odsyłam skrótem M. Liczby po skrócie wskazują stronice.
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Autor Androgyne nie był filozofem akademickim, nie miał też wykształcenia 
filozoficznego. W przedmiocie „miłości mądrości” był samoukiem. Nie ukończył 
zresztą żadnych studiów, ani tych rozpoczętych na wydziale medycyny w Berlinie, 
ani też podjętych następnie na wydziale architektury. Przybyszewskiego cechowa-
ła niechęć do systematycznych badań oraz do logiki, jako tworu „mózgu”, stąd tak 
częsty i rażący w jego pisarstwie brak konsekwencji w rozważaniach. Tę filozofię 
trzeba budować od nowa, bo to, co sam poeta mógł uznać za dociekania filozoficz-
ne, jest tylko zbiorem luźnych zdań zawierających dopiero pomysły, a nie syste-
matycznym rozwinięciem olśniewających jego intelekt idei.

Bohaterowie powieści Przybyszewskiego filozofują w stanach „udręki i eks-
tazy”, ale czynią to pośpiesznie, jak gdyby myślenie było im organicznie obce. 
Szybko porzucają napoczętą ideę i na powrót oddają się szaleńczej orgii uczuć, 
z której wynurzyli się na chwilę, by zaczerpnąć oddechu. I właśnie w antraktach 
naprędce wypowiadają jedną, dwie, trzy filozoficzne sentencje. Lepiej jest w przy-
padku eseistycznej twórczości autora książki Z psychologii jednostki twórczej. 
Chopin i Nietzsche 7. Zadziwia zaś właśnie to, że Przybyszewski mógłby w nie-
skończoność opisywać tak banalne przeżycie, jak pocałowanie kobiety w rękę, 
natomiast miałby problem z dłuższym rozwinięciem jakiejkolwiek idei filozoficznej.

Pojęcie „nagiej duszy”
W rapsodzie De profundis Przybyszewski narzeka na niezrozumienie jego idei 

„nagiej duszy”:
ta nieszczęsna naga dusza! Ileż ona dała powodu do drwin, kpin, pogardliwego uśmiechu, 
a nawet takiego zdrowego aż „do rozpuku” ubiegłej generacji 8.

Jak już wspomniałem na początku, owo niejasne i kontrowersyjne wyrażenie 
„naga dusza” w połączeniu z pojęciem „androgyna” zawiera sens całej filozofii 
Przybyszewskiego. Niejasne, ponieważ, z jednej strony, nie znalazło nigdy ostatecz-
nej, precyzyjnej definicji ani u samego młodopolskiego „dziecka szatana”, ani 
u komentatorów jego twórczości; z drugiej strony, metaforyczność samego określe-
nia utrudnia zrozumienie jego znaczenia. Kontrowersyjne, bo – przez analogię do 
ciała – mogłoby sugerować (zwłaszcza krytykom niechętnie nastawionym do rze-
komo rozpasanego erotyzmu w pisarstwie Przybyszewskiego) coś w rodzaju „por-
nografii duszy”. Maria Podraza-Kwiatkowska odnotowuje, iż oryginalnie niemiec-
kie wyrażenie „nackte Seele” powinno było zostać przetłumaczone na język polski 
jako „dusza obnażona”. To ostatnie określenie nie tylko wydawałoby się mniej 
prowokacyjnie, ale jeszcze lepiej wtapiałoby się w klimat epoki, pełnej takich sfor-
mułowań, jak np. „mon cœur mis à nu” („moje serce obnażone”) u Baudelaire’a 9.

Wyrażenie „naga dusza” nie zostało ukute świadomie dla odzwierciedlenia 
czegoś szczególnie ważnego w całokształcie myśli Przybyszewskiego, dla idei, 
która byłaby kluczem do rozumienia całości artystycznego i filozoficznego credo. 

7 S. P r z y b y s z e w s k i, Z psychologii jednostki twórczej. Chopin i Nietzsche. Przeł.  
S. H e l s z t y ń s k i. W: Wybór pism. Oprac. R. T a b o r s k i. Wrocław 2006.

8 S. P r z y b y s z e w s k i, De profundis. Lwów 1922, s. 2–3.
9 M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, „Naga dusza” i „epoka mundurów”. W zb.: Stanisław 

Przybyszewski. W 50-lecie zgonu pisarza. Red. H. Filipkowska. Wrocław 1982, s. 40.
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Powstało raczej na wzór wielu podobnych określeń, takich jak „naga indywidual-
ność”, „nagi stan duszy”, „nagość bytu”.

Termin „nackte Seele” pierwszy raz zastosował Franz Servaes w grudniu 1896, 
w wiedeńskim czasopiśmie „Die Zeit”. Kiedy Przybyszewski przyjechał do Polski, 
pojęcie „nagiej duszy” było już rozpowszechnione. Podraza-Kwiatkowska pisze, 
że na wspomnianym tekście „oparł się Maciej Szukiewicz, używając w polskim 
artykule niemieckiego terminu »nackte Seele«”. A dalej:

lwowski krytyk Jan Zakrzewski, który omawia Pro domo mea Przybyszewskiego na podstawie 
lektury, a nie na podstawie artykułu Servaesa, nie używa w ogóle terminu „naga dusza” czy 
„nackte Seele”. Pojawia się tu, zgodnie z tekstem Przybyszewskiego, „nagi okrzyk duszy”, 
„nagi indywidualizm”, „czyste życie duszy”. „Nackte Seele” z artykułów Servaesa i Szukiewi-
cza zamieniła się na „nagą duszę” w „Życiu” krakowskim w artykułach Ludwika Szczepań-
skiego i Artura Górskiego, zatem jeszcze przed przybyciem Przybyszewskiego do Polski. 
W związku z tymi właśnie artykułami ksiądz Jan Pawelski pisze w „Przeglądzie Powszechnym” 
o „programie nagiej duszy” 10.

Edward Boniecki zwraca jednak uwagę na list Przybyszewskiego adresowany 
do Alfreda Momberta, wysłany z Berlina i opatrzony datą 16 V 1896. Pojawia się 
w nim wyrażenie „die nackte Seele” 11, czego nie dostrzegła Podraza-Kwiatkowska, 
a co dla twórcy Struktury „nagiej duszy” jest dowodem na to, że w tej materii 
Przybyszewski niczego nie zawdzięcza polskim autorom 12. Jeszcze dawniej, przed 
ślubem z Dagny Juel, a więc przed 18 VIII 1893, pisał on do ukochanej w liście: 
„deine nackte, zitternde Seele [...]” („Twoją nagą, drżącą duszę [...]”) 13. Podraza-
-Kwiatkowska nie kwestionuje faktu, iż u Przybyszewskiego mogło pojawić się 
wyrażenie „naga dusza”. Uważa jednak, że pojęcie to nie zostało w żaden sposób 
wyróżnione we wczesnej twórczości młodopolanina. Wystąpiło więc niejako przy-
padkowo, a dopiero „wśród swoich” zyskało ciężar gatunkowy.

W przytoczonej konfrontacji obie strony sporu mają rację. Boniecki podaje 
dowody w postaci wspomnianych listów, które pozwalają przyznać Przybyszew-
skiemu autorstwo sformułowania „nackte Seele”. Podraza-Kwiatkowska natomiast 
nie twierdzi, iż to właśnie Servaes ukuł sporne wyrażenie, ale tylko, że „rozpowszech-
nił [je], jak się zdaje [...]” 14. Równie istotnym szczegółem, na który zwraca uwagę 
twórca Studium, jest kwestia recepcji pojęcia „nagiej duszy” na gruncie polskim. 
W roku 1887 w warszawskim „Życiu” (nr 44) ukazały się dwa wiersze z cyklu 
L’âme nue (w polskim przekładzie Antoniego Langego – Naga dusza) Edmonda 
Haraucourta. Inne teksty z tego samego cyklu publikowano w 1889 roku w tłuma-
czeniu Zenona Przesmyckiego, w kolejnych numerach (42–50 oraz 52) „Przeglądu 
Literackiego”, dodatku do „Kraju”. To pozwala Bonieckiemu twierdzić:

„nackte Seele” wcale nie musiała się zamieniać na „nagą duszę”, ponieważ termin „naga dusza” 
zaczął funkcjonować w języku literackim polskiego modernizmu nie tylko, zanim Przybyszew-
ski pojawił się w Krakowie, ale w ogóle zanim zaistniał jako pisarz 15.

10 Ibidem, s. 39–40.
11 S. P r z y b y s z e w s k i, Listy. Zebrał, życiorys, wstęp, przypisy S. H e l s z t y ń s k i. T. 1: 

1879–1906. Warszawa 1937, s. 120. 
12 Zob. E. B o n i e c k i, Struktura „Nagiej duszy”. Studium o Stanisławie Przybyszewskim. 

Warszawa 1993, s. 122.
13 P r z y b y s z e w s k i, Listy, t. 3: 1918–1927 (Wrocław 1954), s. 540.
14 P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, op. cit., s. 39.
15 B o n i e c k i, op. cit., s. 124.
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Rodzi się więc pytanie o związek „l’âme nue” Haraucourta z „nagą duszą” 
Przybyszewskiego. I w tym zakresie opinie badaczy literatury Młodej Polski róż-
nią się diametralnie. Julian Krzyżanowski wywodzi genezę „nagiej duszy” autora 
Moich współczesnych właśnie z cyklu L’âme nue 16. Z kolei Kazimierz Wyka 
zdecydowanie odrzuca omawiany związek, powątpiewając w to, by Przybyszew-
ski znał wiersze Haraucourta 17. Według Bonieckiego redaktor „Życia” interpreto-
wał „l’âme nue” tak samo, jak później Przybyszewski. Na dowód tego badacz 
przytacza fragment dokonanej przez Miriama interpretacji jednego z wierszy 
Haraucourta, zawierający egzaltowany opis spotkania poety z posągiem dziewicy:

Oto słowo zagadki, oto sztandar poety! Prawda, prawda bez obłudy, zarozumiałości i hi-
pokryzji, prawda, choćby takowa miała nas do najsmutniejszych doprowadzić wniosków! Pod 
tym hasłem poeta przebiega dzieje duszy swej, duszy człowieka współczesnego, zagląda do 
najskrytszych jej zakątków, odziera ją z szat świetnych a zwodniczych, zastanawia się nad jej 
życiem wewnętrznym (la vie intérieure), życiem o tyle o ile subiektywniejszych, bardziej 
osobistych uczuć, i życiem zewnętrznym (la vie extérieure), życiem rozumowych, intelektual-
nych wniosków i teorii, które – jako następstwa wrażeń odbieranych ze świata zewnętrznego 
– mniej mają cech indywidualnych i większej ilości dusz są wspólne. [...] zda się, jakoby dusza 
uwolniona z więzów krępujących ją różnych kłamstw konwencjonalnych, dusza rozebrana 
z szat, narzuconych jej przez umowny porządek etyczno-społeczny, który często zupełnie 
bezzasadnie, na mocy przedawnienia jakiegoś chyba, to czcić nakazuje, a tamto potępiać, du- 
sza przesycona cywilizacją i wiedzą, zgorzkniała pod wpływem zabójczych dla ukochanej  
przez nią indywidualności rezultatów nauki, dusza wzdychająca do należnych jej i danych przez 
naturę, a odebranych później przez obłudną umowę społeczną, lub raczej milczącą zgodę hi-
pokrytów, praw słusznych i sprawiedliwych, d u s z a  n a g a, jednym słowem, stanęła przed 
każdym z nas, jako zwierciadło naszych własnych szałów, pragnień, złudzeń, uniesień, zawodów, 
goryczy, mąk i zwątpień ostatecznych 18.

Istotnie, przytoczony cytat równie dobrze mógłby wyjść spod pióra Przyby-
szewskiego. Zawiera w sobie bowiem charakterystyczną dla tego autora antynomię 
życia wewnętrznego i życia zewnętrznego, na którą nakłada się opozycja episte-
mologiczna (prawdy i fałszu), a ponadto antropologiczna – nagiej duszy i jej po-
włoki, czyli ciała. Podkreślenia wymagają tu dwie ważne dla filozofii kwestie. Po 
pierwsze, człowiek w terminologii Przybyszewskiego to dusza odziana, a więc 
istota nieczysta i niedoskonała. Prawdziwą istotą jest dopiero dusza obnażona, 
zatem ta, która poprzez uprawianie filozofii, sztuki i religii w jednym, zrzuca 
z siebie szatę ciała. Po drugie, naga dusza nie jest duszą rozumną, myślącą, zdolną 
do najwyższej formy działalności – kontemplacji rozumnego Bytu. W tym sensie 
Przybyszewski odcina się od racjonalistycznej tradycji filozofii Zachodu. Rozum 
to dla autora Androgyne „wytwór mózgu” i jako taki przynależy ciału. Tak więc 
zarówno poznanie zmysłowe, jak i racjonalne są przyrodzone człowiekowi. Prze-
ciwstawione zostaje im poznanie właściwe nagiej duszy, czyli poznanie mistyczne. 
W Moich współczesnych Przybyszewski woła:

Oremus! – bo nic nie wiemy ani wiedzieć nie możemy, dopóki mózg i zmysły mają nam 
prawdę świadczyć. 

A przecież na to tylko mózg i zmysły – złośliwe, kłamliwe, przy tym bardzo liche narzą-
dy, okłamujące i okpiwające nas narządy, bo inaczej i s t o t n a  prawda musiałaby nas rozsadzić.

I na to tylko istnieją zmysły i mózg, aby człowieka ustosunkować do jego „zewnątrz”, 

16 J. K r z y ż a n o w s k i, Neoromantyzm polski. 1890–1918. Wrocław 1971, s. 31.
17 K. W y k a, Młoda Polska. T. 1: Modernizm polski. Kraków 1987, s. 173–174.
18 Cyt. za: B o n i e c k i, op. cit., s. 125–126.
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i aby go „prawda” rozsadzić nie zdołała, dusza – „naga dusza” – dozwala człowiekowi li tylko 
na wyjątkowe momenty, w których mu istotę i prawdę ujawnia – chwilę, momenty, które czło-
wiek nazywa n a t c h n i e n i e m  – a źródłem tego natchnienia, to właśnie to, co nagą duszą 
nazwałem, duszą, która nie potrzebuje ani zmysłów, ani mózgu, by móc się przejawić. [M 266]

Zacytowany fragment świadczy o tym, że Przybyszewski uznał pojęcie „nagiej 
duszy” za jeden z najważniejszych symboli swojej twórczości, a także o tym, że 
to sobie przypisał autorstwo jeśli nie samego sformułowania, to na pewno filozofii 
„nagiej duszy”. Określenie to występuje w kilku miejscach na stronicach autobio-
graficznego dzieła Moi współcześni. Młodopolanin nie poświęca owemu wyrażeniu 
wiele uwagi, ale za każdym razem akcentuje jego rangę. Rodzi to jednak wątpliwość, 
czy autobiograf nie pragnął wykorzystać znanego powszechnie i kojarzonego z jego 
tekstami terminu do autopromocji, a nawet do tworzenia literackiej autolegendy. 
Niejako od niechcenia rzucona aluzja do źródeł „nagiej duszy” odnajdywanych 
u Mickiewicza i u mistyków niemieckich miała sugerować związek tego koncep-
tu z tradycją romantyzmu, który zabarwiony wspomnianą mistyką i gnozą, odżył 
w dziele Przybyszewskiego. Brakuje natomiast w dorobku polskiego poety osob-
nej pracy poświęconej owemu fundamentalnemu pojęciu. 

Autobiograficzny moment narodzin „nagiej duszy” łączy się z wpływem, jaki 
w Berlinie wywarł na pisarza – wtedy studenta – Ola Hansson, autor Młodej Skan-
dynawii, podobnie jak Przybyszewski mający przejść drogę ewolucji duchowej od 
naturalizmu do mistycyzmu. Oto słowa polskiego twórcy:

Przecież to Hansson, jedyna moja wyrocznia naonczas, potwierdził mi sakramentalnie to 
wszystko, z czym się łamałem, potwierdził myśli, których lękałem się wypowiedzieć, sposób 
patrzenia na ludzi i życie, z jakim nie śmiałbym się przed nikim zdradzić [...]. I już wtedy 
kiełkowała we mnie i coraz wyraźniejszych kształtów nabierała moja nauka o „nagiej duszy” 
[...]. [M 93]

Razem ze swym skandynawskim przyjacielem Przybyszewski dociekał istoty 
stosunku organu i jego funkcji – problemu dotyczącego zarówno filozofii, jak 
i przyrodoznawstwa. Wyznawał:

już wtedy zmagałem się z zasadniczym pytaniem, które ostatecznie rozstrzygnęło o moim 
dotychczasowym materialistycznym pojmowaniu świata: co jest pierwsze, organ czy funkcja? 
czy pragnienie chwytania wytwarza organ, jakim jest ręka, czy też na odwrót? [M 93]

Materialistyczna wizja człowieka domagała się przyjęcia koncepcji darwini-
zmu, co na płaszczyźnie filozoficznej implikowało traktowanie duszy jako odzia-
nej w ciało i podporządkowanej mu. Tak więc z filozoficznego punktu widzenia 
narodziny „nagiej duszy” mogły być rezultatem zerwania z darwinizmem:

Ile mnie to zmagań kosztowało, zaczem wziąłem rozbrat z darwinizmem, a jaką walkę 
stoczyć musiałem z samym sobą, zaczem zdołałem uznać mózg nie jako siedlisko duszy, ale 
za proste i to bardzo bierne narzędzie duszy; za czym wywalczyłem w sobie pojęcie duszy jako 
„transcendentalnego subiektu” – daleko później miałem się o tym dowiedzieć, że tak nazywał 
samoistną, niezależną od ciała duszę słynny okultysta niemiecki Du Prel, jak również daleko 
później dowiedziałem się, że Mickiewicz, w wielkiej mierze uczeń mistyków niemieckich, 
a w szczególności Boehmego, już na pięćdziesiąt lat przede mną użył terminu „nagiej duszy”, 
duszy wyzwolonej z pęt ciała i wyswobodzonej spod sromotnego jarzma mózgu i zmysłów. 
[M 93–94] 19

19 We wstępie do De profundis (s. 11) lista „ojców” pojęcia zostaje poszerzona: „Kilkanaście 
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O ile jednak samo pojęcie „nagiej duszy” nawiązywało do Mickiewicza, o tyle 
treścią wypełniła je genezyjska twórczość Słowackiego. Opublikowany w ro- 
ku 1918 w „Zdroju” tekst Ekspresjonizm. Słowacki i „Genezis z Ducha” jest naj-
pełniejszym wyrazem tryumfu „nagiej duszy” nad ciałem i uznania prymatu ducha 
nad materią.

We wstępie do polskiej edycji De profundis Przybyszewski podaje jeszcze inne 
autobiograficzne źródło, z którego zrodziło się omawiane pojęcie – refleksję nad 
lunatyzmem. Pisarz wspomina, jak pewnego razu podróżował blisko 40 godzin, 
chory i z gorączką. W trakcie miał kilka przesiadek w pociągu i na promie, o czym 
wiedział jedynie z wcześniejszych planów wyprawy. Ocknął się dopiero na miejscu. 
Stwierdził więc, że musiał sobie całkiem dobrze – a nawet lepiej niż zwykle! – 
radzić w stanie lunatycznym, tzn. takim, w którym zawieszone zostało działanie 
świadomości 20. W przeciwnym razie, ciesząc się dobrym zdrowiem i „normalnym” 
stanem, nie dotarłby tak szybko do celu. Podświadome kierowanie aktywnością 
okazało się więc nie tylko skuteczne, ale nawet bardziej skuteczne od postępowa-
nia racjonalnego. 

Trudno dociec prawdziwości przytoczonego opowiadania. Można jedynie 
orzec, że Przybyszewski swój fundamentalny pogląd na estetykę rozciągnął na całe 
życie i działanie: uwierzył, iż źródłem twórczości, czy to artystycznej, czy tech-
nicznej, nie jest świadomość, lecz „naga dusza”. Świadomość to zaś przeszkoda, 
którą należy usunąć, jeśli chce się kreować wielkie dzieła, a nie machinalnie po-
wielać to, co utarte i miałkie.

Androgyniczny model „nagiej duszy”
German Ritz pisze:

W kulturze przełomu wieków i w następujących potem rozmaitych ruchach awangardowych 
po kulturze płci właściwej romantyzmowi i biedermeierowi, kiedy praktykowano europejskie 
wzorce mieszczańskie, przechodzimy do dynamicznej nowej formuły stosunków między płcia-
mi. W walce płci i w społecznych ruchach emancypacyjnych płeć staje się głównym motorem 
dyskusji kulturalnej. Ten proces ma charakter europejski i niektóre postaci, teksty, a także ob-
razy dyskutowane są jednocześnie i kontrowersyjnie pomiędzy Londynem, Paryżem, Wiedniem, 
Krakowem i Moskwą 21.

lat minęło, zanim się dowiedziałem, że ta moja intuicyjnie przeczuwana »naga« dusza – dusza, 
która we mnie myśli, która sobie stworzyła mózg, więc dusza myśląca i organizująca, niezależna 
całkiem od ciała, przeciwnie: twórczyni ciała, to już odwiecznie znana »astralna« dusza w nauce 
okultystów, »transzendentales Subjekt« Du Prela, »metafizyczny organizm« Hellenbacha, »promie-
niujące ciało« Crookesa, i – zdumiewająco: »naga dusza« Mickiewicza, obeznanego dokładnie 
z nauką o »magnetyzmie zwierzęcym« Mesmera; o tym, że Mickiewicz tej nazwy sam użył, wtedy 
jeszcze nie wiedziałem, jak również teraz dopiero wiem, co należy rozumieć pod »tonem« Mickie-
wicza i Towiańszczyków”.

20 Na marginesie rozważań o genezie nagiej duszy w De profundis (ibidem, s. 12) P r z y b y-
s z e w s k i  dostrzega zbieżność owych podświadomych i wypełniających jego utwory états de 
crépuscule z badaniami prowadzonymi przez Freuda, który dowartościował sferę nieświadomości. 
„Jestem niezmiernie szczęśliw, że zaczątek jej istnieje” – w ten sposób autor poematu Nad morzem 
wita narodziny psychoanalizy.

21 G. R i t z, Wprowadzenie. W zb.: Nowa świadomość płci w modernizmie. Studia spod znaku 
gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schyłku stulecia. Red. G. Ritz, Ch. Binswanger, C. Scheide. 
Kraków 2000, s. 10.
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Należy mocno podkreślić, że kiedy „Dzieła Nietzschego, Weiningera, Baude-
laire’a, Muncha, Strindberga, Ropsa i in. naznaczyły modernizm silnym piętnem 
mizoginizmu” 22, Przybyszewski – w którego tekstach pojawia się, oczywiście, typ 
kobiety-czarownicy czy femme fatale (w końcu pisarz był dzieckiem swej epoki) 
– w całym wspomnianym artystycznym towarzystwie wyróżniał się utworzeniem 
modelu kobiety-anioła czy nawet bóstwa. To właśnie pozytywne postrzeganie 
kobiety pozwoliło poecie uczynić z niej połowę figury androgynicznej. Według 
Grażyny Borkowskiej naznaczony erotyką autobiografizm prozy Przybyszewskie-
go (a także Zofii Nałkowskiej) nie jest luźnym wyborem jednego tematu pośród 
innych, lecz wpisuje się w proces odkrywania tajemnicy życia:

Motywuje ją [tj. postawę autobiograficzną] wewnętrzne przekonanie, że intymne doświad-
czenie erotyczne jest sednem egzystencji, wiązką wszystkich ważnych nici oplatających sztukę 
i życie, wejrzeniem w tajemnicę istnienia 23.

Pozytywny stosunek do kobiety wyrażony jest wzorcowo w XV rozdziale 
Moich współczesnych. Przybyszewski zdecydowanie krytykuje mizoginię Strind-
berga. Nienawiść do kobiet autora Inferna stawia w opozycji do idei androgynii, 
czyli harmonijnej jedności dwu przeciwnych płci. Przy okazji wyjaśnia genezę 
(drugie źródło, obok mitu Arystofanesa) androgynii w swej własnej twórczości, 
wiążąc ją z początkiem znajomości z Hanssonem:

do mnie zaleciał na jeden błysk sekundy pyłek tej świadomości androgynicznego bytu z jakie-
goś tajemniczego, międzyplanetarnego świata [...]. [M 167]

Nb. to właśnie skandynawski poeta sprawił, że u Przybyszewskiego naga 
dusza stała się duszą androgyniczną. Hanssonowi zawdzięcza więc pisarz andro-
gyniczne rozumienie bytu.

Według surowego osądu Przybyszewskiego „Strindberg nikogo i nic nie kochał 
[...]” (M 162). Zamiast być geniuszem miłości, stał się „geniuszem nienawiści”, 
niszcząc wszelki przejaw miłosnego uczucia. Był umysłową hermafrodytą: z jed-
nej strony, męska część jego mózgu kryła genialnego twórcę (artysta jest mężczy-
zną!), a z drugiej: żeńska – szaloną kobietę, oszalałą „nienawiścią do wszystkich 
i do wszystkiego, co się ośmieliło w poprzek jego woli stawiać”, opętaną „manią 
prześladowczą, która w każdym najniewinniejszym słowie, najniewinniejszym 
czynie wietrzy spisek, knucie i niechybną zdradę” (M 163).

Strindberg był podwójny: był mężczyzną – twórczym artystą, oraz kobietą – 
demonem zniszczenia. Skoro jednak pierwiastek destrukcji wziął w nim górę, to 
autor Inferna okazał się ostatecznie kobietą, i to taką, która wchłonęła i zdusiła 
w sobie kreatywnego mężczyznę. Strindberg to hermafrodyczna femme fatale. Nie 
kobieta, ale pomieszanie dwóch przeciwnych pierwiastków, z jakich w rezultacie 

22 G. B o r k o w s k a, Płeć jako skaza: Przybyszewski i Nałkowska. W zb.: jw., s. 77. Jak wspo-
mniałem na początku, w okresie modernizmu mizoginia była rozpowszechnionym zjawiskiem, 
również w literaturze polskiej. G u t o w s k i  (op. cit., s. 17) pisze: „Typową bohaterką erotyków 
młodopolskich jest kobieta ambiwalentna, kochanka fascynująca i przerażająca, boski diabeł, zwie-
rzę-anioł, wskrzesicielka i zabójczyni, czart i Beatrycze, tygrysica-cherub, która porywa w »najwyż-
sze błękity« i »wtrąca w otchłań ciemną«”. A dalej (ibidem, s. 21): „W obrazie erotyki z przełomu 
wieków uwagę badaczy przykuwa przede wszystkim wątek miłości niszczącej oraz postać kobiety 
fatalnej, niszczycielki, modliszki, wampira”.

23 B o r k o w s k a, op. cit., s. 78.
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nie zrodziła się androgyniczna synteza (szczęśliwa „Dwój-Jednia”), lecz powstał 
specyficzny rodzaj kobiety, a ta zdominowała mężczyznę, by pasożytować na jego 
geniuszu. Przybyszewski pisze:

W całej historii literatury wszechświatowej widnieje tylko jedno, jedynie jedno nazwisko 
istotnie twórczej, na gigantyczną miarę zakrojonej g e n i a l n e j  kobiety – nazwisko płonące 
niesamowitym ogniem, w jakim po raz pierwszy „maciczna” dusza mężczyzny się objawiła – 
a nazwisko to, to właśnie Strindberg! [M 165]

W takim ujęciu można by w pierwszym momencie próbować dostrzec nega-
tywne podejście do kobiety u samego Przybyszewskiego. O zepsucie duszy Strind-
berga posądzona zostaje przecież właśnie kobieta. Dzieje się tak wtedy, powtórzmy, 
gdy w mężczyźnie pierwiastek żeński dominuje nad męskim. To jest właśnie typ 
hermafrodyty – zwany przez Przybyszewskiego „homoseksualnym” [M 166], 
a ucieleśniony idealnie przez Strindberga; typ przeciwstawiony ideałowi androgy-
nicznemu, zakładającemu względną równowagę dwu pierwiastków. Młopodopo-
lanin pisze:

Każdy mężczyzna ma w swej duszy domieszkę kobiecości i na odwrót – każda kobieta 
jakąś domieszkę duszy mężczyzny, a wtedy stosunek wyrównany: podział na dwie odrębne płci 
dokonany. Ale straszny zamęt i ciężka rozterka powstaje w duszy człowieka, kiedy w mężczyź-
nie przeważy pierwiastek kobiecy i na odwrót, w duszy kobiecej – pierwiastek męski. 

A abym już był całkiem dobrze zrozumiany: każdy człowiek, zarówno kobieta, jak męż-
czyzna, jest dwupłciowo złożony. [M 165]

Z tego jednak wynika, iż jeśli w kobiecie dominuje pierwiastek męski, wtedy 
to właśnie on działa destrukcyjnie na samą kobietę, zatem także w tym przypadku 
mamy do czynienia z nieudaną wersją androgyna, czyli hermafrodytą. I wówczas 
to mężczyzna odgrywa rolę owego złego! Androgynia zakłada więc „demokraty-
zację” płci, kierując się zasadą: „Nic ponad miarę”. Nie chodzi, oczywiście, o ab-
solutną równość, bo w kobiecie płeć żeńska dominuje nad płcią męską i odwrotnie, 
w mężczyźnie płeć męska nad żeńską. Stanowi to oznakę „normalności”. Ta 
właśnie uwaga tłumaczy, dlaczego androgynia u Przybyszewskiego przybiera 
postać „męską”. „Dwój-Jednia” nie jest tworem bezpłciowym, lecz udaną integra-
cją pierwiastka żeńskiego z męskim. Mężczyzna wchłania w siebie kobietę, po-
szerzając swoją tożsamość, ona wszakże w swym głównym trzonie pozostaje 
męska. Znakomicie wyraża to gorączkowy zapis uczyniony przez Przybyszew-
skiego po powrocie z pierwszego spotkania z Hanssonem, a mający dać młodopo-
laninowi odpowiedź na kluczowe pytanie – „Dlaczego kocham kobietę?”:

Ta kobieta – tam na zewnątrz, która jest w stanie o te najtajniejsze struny mego bytu po-
trącić i je rozegrać, wkrada się bezspornie do mego mózgu i kocham ją wtedy z tym samym 
głębokim, niczym niezawarunkowanym uczuciem, z jakim kocham ziemię, która mą duszę 
w te, a nie w inne formy ukształtowała. [M 167–168]

Kobieta przychodzi do męskiego „ja” – w modernizmie bowiem tożsamość 
człowieka definiowana jest przez płeć 24 – z zewnątrz. Wymiar przestrzenny, gdzie 
staje się możliwe określanie tego, co dalej lub bliżej, co poza i co w, ma tu sens 
symboliczny i oznacza właśnie fakt identyfikacji „ja” kobiecego z „ja” męskim. 

24 B o r k o w s k a  (ibidem, s. 77–78) pisze: „W modernizmie tajemnica człowieczeństwa jest 
tajemnicą płci”.

I-4.indd   53 2012-12-04   15:48:27



54 KAZIMIERZ MRÓWKA

Kobieta, łącząc się w androgynicznym związku z mężczyzną, nie narusza jego 
tożsamości. Odgrywa potrójną rolę. Na planie ontologicznym dopełnia brak w męż-
czyźnie, stanowi brakującą połową jego bytu. W wymiarze epistemicznym – jest 
światłem, w jakim mężczyzna identyfikuje samego siebie; medium objawienia jego 
własnego „ja”. Wreszcie w wymiarze sztuki kobieta potęguje moc twórczą artysty. 
Wszystkie owe trzy wymiary ujęte są w takiej oto deklaracji:

A kobieta, którą kocham, to jest to utajone, mnie samemu nieznane Ja: tajemnicze arrière 
fond całego mojego Bytu, miara najwięcej spotęgowanych mych sił psychicznych, obszar, 
w którym mój „transcendentalny subiekt” – istotne moje Ja – na chwilę w najwięcej zdumie-
wających przejawach błyskawicznie się odsłania. [M 168]

Dzięki kobiecie i w kobiecie mężczyzna kontempluje samego siebie. Kobieta 
tworzy w nim absolut, jest dla mężczyzny kluczem niezbędnym do otwarcia bramy 
niebios 25. Stąd deklaracja Przybyszewskiego mogąca wydać się silnym policzkiem 
wymierzonym modernistycznej, emancypującej się kobiecie:

W kobiecie kocham siebie, jedynie siebie, moje do najwyższej mocy spotęgowane, ukry-
te Ja, które się nagle w Miłości przejawia [...]. [M 168]

Powtórzę jednak raz jeszcze, że chodzi tu o punkt widzenia mężczyzny. Obraz 
kobiecej androgynii, zdominowanej przez żeńskie „ja”, byłby równie uprawniony 
i naturalny. Kobieta jest bowiem dla Przybyszewskiego istotą „ani niższą, ani 
wyższą, tylko inną” (M 148). Ten, który łączył się z wyemancypowaną Dagny Juel, 
który ostro reagował na mizoginię Strindberga i Weiningera 26, ten, który „kochał 
kobietę”, miał prawo napisać (chociaż żartobliwie, to jednak ze szczyptą prawdy): 
„po mej śmierci kobiety winny z wdzięczności trumnę moją na swych ramionach 
ponieść do grobu [...]” (M 157).

Dla Przybyszewskiego androgyn nie jest bezpłciową istotą, owa „Dwój-Jednia” 
bowiem zachowuje jedną płeć. Istnieją więc androgyny męski i żeński. Posługując 
się terminami stworzonymi przez Carla Gustawa Junga, można powiedzieć, że 
w mężczyźnie dominuje Animus, a w kobiecie Anima, ale mężczyzna posiada 
również Animę, a kobieta Animusa. Według Przybyszewskiego androgyniczna 
komplementarność dwu pierwiastków nie niszczy – w tym przypadku – Animusa, 
lecz go uzupełnia i potęguje. 

Androgyniczny schemat „nagiej duszy” jest uniwersalny. Przybyszewski nie 
pyta: „Dlaczego kocham tę, a nie inną kobietę”, ale: „Dlaczego w ogóle kocham 
kobietę?” To, że danemu mężczyźnie odpowiada pewien określony typ kobiety, 
nie stanowi kwestii istotnej, lecz przypadkową (przypadłościową): „to tylko kwe-

25 G u t o w s k i  (op. cit., s. 220) stwierdza: „Przybyszewski utożsamiał istotę twórczości z in-
terioryzacją więzi miłosnej, z kreacją Androgyne (Dwój-Jedni), której znaczenie nie polega na od-
tworzeniu jakiejś uprzednio istniejącej całości. Androgynizacja »ja« to proces najpełniejszej samo-
realizacji podmiotu twórczego i kochającego, aktywna identyfikacja z-innym-w-sobie, [...] tj. kreacja 
nowego Ja, które nie jest ani osobowością w znaczeniu psychologicznym, ani rolą społeczną, ani 
funkcją jednej płci, ani cząstką wyłączoną z jakiejś całości, lecz »Ja transcendentalnym«, integralnym 
bytem, nie podlegającym jakimkolwiek sankcjom, regułom i normom, ożywionym autoteliczną 
Miłością-Wyobraźnią”.

26 Na ten temat zob. rozdział Stanisław Przybyszewski i Otto Weininger – dwie metafizyki płci 
w pracy W. G u t o w s k i e g o  Konstelacja Przybyszewskiego (Toruń 2008).
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stia mej organicznej konstytucji, kwestia, do jakiego stopnia jestem w stanie roz-
koszować się jakąś formą [...]” – pisze Przybyszewski (M 168).
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ANDROGYNOUS MODEL OF “NAKED SOUL” 
IN STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI’S LITERARY CREATIVITY

The subject of the article is a philosophical analysis of Stanisław Przybyszewski’s work. The 
writer’s philosophy can be seen as twofold: one labelled “androgyne” and the other “naked soul.” 
The article consists of three parts. The first part discusses the genesis of androgyne in Przybysze-
wski’s creativity. Androgyne gives unity to his work. Przybyszewski claimed that it was a key to 
understand his philosophical investigations. The second part analyses the concept of “naked soul” 
which was coined on the basis of a number of similar terms as “naked individuality,” “naked state of 
soul,” “nakedness of being.” The third part synthesises the content of the two terms in question. 
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PUBLICYSTYKA TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO  

W KONTEKŚCIE NOWOCZESNEJ „POLITYKI POPULACYJNEJ” 

Publicystyczna działalność Tadeusza Boya-Żeleńskiego rozwijająca się wokół 
zainicjowanego przez niego ruchu na rzecz „świadomego macierzyństwa” i „re-
gulacji urodzeń” była jednym z najintensywniej dyskutowanych epizodów zwią-
zanych z przemianami obyczajowości w Dwudziestoleciu międzywojennym. 
Przyczyniła się do ustalenia i rozpowszechnienia się stereotypowych wizerunków 
pisarza, uznawanego równie często za rzecznika „postępu duchowego”, co za 
propagatora „życia ułatwionego” 1, „beniaminka” liberalnych „postępowiczów” 
zafascynowanych „niskopiennymi myślami” 2 czy wreszcie „Boyszewika”, pomi-
jającego w swoich „procesjach z Priapem” najistotniejsze bolączki życia publicz-
nego (Adolf Nowaczyński) 3. Schematyzm tych formuł wynikał nie tyle z braku 
inwencji adwersarzy, co raczej z wysokiej temperatury sporu, który stopniowo 
począł zataczać coraz szersze kręgi, dotykając tematów z pogranicza socjologii, 
polityki oraz ekonomii. Polemika wokół „regulacji urodzeń” odsłoniła w ten spo-
sób cały szereg kwestii spornych, ujawniając przy okazji ukrytą granicę debaty 
publicznej, nie do końca pokrywającą się z linią tradycyjnych podziałów politycz-
nych oraz ideologicznych. Z dzisiejszej perspektywy widać bowiem jak nowocze-
sne – w neutralnym znaczeniu tego słowa – postulaty Boya, które obecnie stały się 
w znacznej części powszechnym elementem praktyk obyczajowych i medycznych, 
zderzały się z zastrzeżeniami krytyków, przekonanych, że głoszone przezeń hasła 
przyczynią się do erozji norm kulturowych i rozkładu relacji międzyludzkich. 
Sporu tego nie sposób rozstrzygnąć jednoznacznie i dziś, tym bardziej że jego 
zasadnicza oś obrosła z biegiem czasu szeregiem niuansów i zastrzeżeń, można 
natomiast pokazać, na ile głoszone przez Boya idee uwikłane były w różne prak-
tyki dyskursywne zrodzone z „ducha epoki”.

U źródeł podjętej przez niego kampanii tkwił impuls etyczny, który patronował 

1 J. E. S k i w s k i, Życie ułatwione. W: Na przełaj oraz inne szkice o literaturze i kulturze. 
Kraków 1999, s. 138–147.

2 K. I r z y k o w s k i, Postępowiczostwo. W: Walka o treść. – Beniaminek. Kraków 1976,  
s. 492.

3 A. N o w a c z y ń s k i, Boyszewizm. W: Prawda o Boyu-Żeleńskim. Warszawa 1933,  
s. 110, 115.
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wszystkim zaangażowanym w nią pisarzom, jak Irena Krzywicka, Antoni Słonim-
ski, Paweł Hulka-Laskowski czy Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Wymownym 
przykładem takiego stanu rzeczy jest dedykowany Żeleńskiemu wiersz tej ostatniej, 
Prawo nieurodzonych z tomu Śpiąca załoga (1933), gdzie poetka argumentowała, 
że wielodzietna rodzina skazana jest na egzystencję w nędzy i zagrożona patologia-
mi 4. W podobnym tonie wypowiadał się Boy, przy czym u niego impuls etyczny 
wchodził w alians z dyskursami naukowymi, co sprawiało, że jego postawa miała 
w sobie coś ze stanowiska nowoczesnego specjalisty, który natrafiając na problem, 
nie ogranicza się do jego rozwiązania, lecz snuje plany zmian systemowych, mają-
cych zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości. Swoje przedsięwzięcie de-
finiował chętnie za pomocą pojęć militarnych 5, nawiązując do polemicznego arse-
nału oświecenia; „Wszystkie ciemne moce podały sobie ręce” – twierdził, definiu-
jąc istotę konfliktu – „aby przeszkadzać świadomej myśli ludzkiej w tej walce 
z siłami przyrody, ze ślepym żywiołem płodności” 6. Wyrazistość tego sformułowa-
nia można zapisać na rachunek retoryki publicystycznej, ale nawet po uwzględnie-
niu tej korekty rdzeń myśli Boya pozostaje taki sam; kampania na rzecz regulacji 
urodzin była dla niego jednym z epizodów wojny toczonej od dawna z „siłami 
ciemności” pod sztandarem idei postępu. Jako tłumacz literatury francuskiej chętnie 
powoływał się przy tym na tradycję oświeceniowego racjonalizmu, przejmując 
zresztą z jego arsenału szereg chwytów polemicznych i strategii demaskatorskich, 
spośród których warto wymienić krytykę moralnego pozoru oraz krytykę prywat-
nego pozoru 7. Ostrze pierwszej zwrócone było przeciw „naszym okupantom”, 
czyli hierarchom Kościoła katolickiego. Wedle Boya blokowali oni zmiany w usta-
wodawstwie małżeńskim, mając na uwadze nie tyle względy moralne, co ekono-
miczne, przejawem zaś obłudy miały być słono opłacane rozwody kościelne oraz 
proceder formalnego odtwarzania dziewictwa w przypadku tzw. dziewic konsystor-
skich. Obiektem drugiej byli natomiast adwersarze świeccy, zwłaszcza lekarze 
i intelektualiści, którzy w życiu prywatnym kierowali się zasadami równocześnie 
zwalczanymi w debacie publicznej. Powtarzając ten zarzut wielokrotnie, Boy nie-
zmiennie zadawał pytanie: „Ile pan ma dzieci?” 8, sugerując, że demonizowana 
„regulacja urodzeń” jest od dawna praktykowana przez wyższe warstwy społeczne.  

Oświeceniowa retoryka zwiodła dużą część oponentów, przekonanych, iż Boy 
był pisarzem archaicznym, pozbawionym wyczucia dla współczesności. Wynika-
ło to po części z faktu, że z rozmysłem uprawiał strategię, którą później Michael 
Foucault nazwał „szantażem oświecenia”, polegającym na posługiwaniu się apo-
dyktyczną alternatywą: „albo akceptujecie oświecenie i zostajecie w tradycji ra-
cjonalizmu [...], albo krytykujecie [...] i wtedy próbujecie uciekać od zasad racjo-

4 M. P a w l i k o w s k a - J a s n o r z e w s k a, Prawo nieurodzonych. W: Poezje. T. 1. Warsza-
wa 1958. 

5 Jako pierwszy zwrócił na to uwagę K. I r z y k o w s k i  (Beniaminek. W: Walka o treść. – 
Beniaminek, s. 353–354).

6 T. Ż e l e ń s k i  (B o y), Błogosławieństwo Boże. W: Pisma. T. 15: Dziewice konsystorskie. 
– Piekło kobiet. – Jak skończyć z piekłem kobiet? – Nasi okupanci. Oprac. W. K o p a l i ń s k i. 
Przedm. R. Z i m a n d. Objaśnienia J. S z p o t a ń s k i. Warszawa 1958, s. 142.

7 Zob. P. S l o t e r d i j k, Krytyka cynicznego rozumu. Przeł. P. D e h n e l. Wrocław 2008, 
s. 56, 76.

8 T. Ż e l e ń s k i  (B o y), „Ile pan ma dzieci?” W: Pisma, t. 15, s. 244.
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nalności [...]” 9. Ujęcie konfliktu w ramy tak sformułowanej opozycji przesłania 
jednak problem głębszy, w XX wieku bowiem stało się jasne, że jej człony wcho-
dzą ze sobą w różnorakie, trudne do uzgodnienia interakcje. Zjawisko to, określo-
ne przez Theodora W. Adorna i Maxa Horkheimera mianem „dialektyki oświece-
nia”, polegało na tym, że „rozum” niweczył człowieczeństwo, które wcześniej 
umożliwił 10. Współistnienie tak przeciwstawnych tendencji dostrzec można 
w dużej części projektów nowoczesnych, także w kampanii Boya, którą cechuje 
splot postawy emancypacyjnej oraz skłonności do myślenia w kategoriach biopo-
litycznych. Dotychczas zwracano uwagę przede wszystkim na impuls emancypa-
cyjny, o czym dobitnie świadczy opublikowanie ostatnio przez Wydawnictwo 
„Krytyki Politycznej” tomu Nasi okupanci, który po raz pierwszy ukazał się w ro- 
ku 1932, a więc w czasie największej intensywności działań „boyowników”. Re-
edycji tej patronowało przekonanie, że podjęte problemy, takie jak nadmierny 
wpływ Kościoła katolickiego na sprawy publiczne oraz opresyjność prawa w sto-
sunku do kobiet, są nadal największymi bolączkami polskiego społeczeństwa 11. 
Ale utrzymana w tym tonie diagnoza doprowadziła do potraktowania publicystycz-
nego dorobku Boya w sposób wybiórczy, pomijający szereg kwestii, które z dzi-
siejszej perspektywy wydają się równie, a może nawet bardziej interesujące od 
samych potyczek z klerem. Trzeba bowiem pamiętać, że prowadzona przez Boya 
kampania obejmowała złożoną wiązkę problemów, począwszy od dyskusji na temat 
miejsca i roli kobiet w społeczeństwie, przez kwestię prostytucji, higieny społecz-
nej, ekonomii przeludnienia i wyludnienia, aż po różnorodne praktyki biopolitycz-
ne, „wprowadzające życie i jego mechanizmy w dziedzinę trzeźwych kalkulacji 
i tworzące z władzy-wiedzy czynnik przekształcania ludzkiego bytu” 12. Uwzględ-
nienie splotu tych zagadnień przekonuje, że działalność Boya wpisuje się w ramy 
zjawiska o wiele rozleglejszego, które w pierwszych dekadach budziło żywe za-
interesowanie opinii publicznej i władz państwowych. 

„Co się dzieje z naszą populacją?” – pytał w 1934 roku Aldous Huxley, zanie-
pokojony ciągłym wzrostem liczby osób upośledzonych w społeczeństwie brytyj-
skim. Nawoływał przy tym do podjęcia działań prewencyjnych, mających na celu 
„zachęcanie normalnych i supernormalnych członków populacji do zakładania 
większych rodzin” przy jednoczesnym „zapobieganiu tworzenia rodzin przez 
osoby niedorozwinięte” 13. Nie był to bynajmniej postulat odosobniony, wpisywał 
się bowiem w chór głosów zatroskanych sprawą intelektualistów, którzy w pierw-
szych dekadach XX wieku często ostrzegali przed niebezpieczeństwem fizycznej 
degeneracji Europejczyków. Receptą na ów postępujący uwiąd miała być „rewo-
lucja płodności” („fertility revolution”), postulowana zwłaszcza przez ruch na rzecz 

  9 M. F o u c a u l t, Czym jest oświecenie? W: Filozofia, historia, polityka. Wybór pism. Przeł., 
wstęp D. L e s z c z y ń s k i, L. R a s i ń s k i. Warszawa–Wrocław 2000, s. 286–287.

10 M. H o r k h e i m e r, Th. W. A d o r n o, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne. 
Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. Warszawa 1994.

11 Zob. T. Ż e l e ń s k i  (B o y), Nasi okupanci. Warszawa 2008, zwłaszcza wstęp A. Ż m i -
j e w s k i e g o  W obronie „nie swoich” spraw. 

12 M. F o u c a u l t, Historia seksualności. Przeł. B. B a n a s i a k, T. K o m e n d a n t,  
K. M a t u s z e w s k i. Wstęp T. K o m e n d a n t. Wyd. 2. Warszawa 2000, s. 125.

13 A. H u x l e y, What Is Happening to Our Population? W zb.: Politics and Population Con-
trol. A Documentary History, Ed. K. A. T o b i n. Westport 2004, s. 40.
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kontroli urodzeń („birth control movement”), który swoją działalność rozpoczął 
od wytyczenia granicy między społeczeństwem tradycyjnym a nowoczesnym; 
w pierwszym płodność była wysoka, w drugim zaś powinna stać się niska 14. Dro-
ga do tego celu miała wieść poprzez zastąpienie dawnej hierarchii wartości moral-
nością „reprodukcyjną” („reproductive morality”), rezultatem zaś przyjęcia takiej 
strategii było przeniesienie problemu „regulacji urodzeń” z pola etyki na teren 
nauki. Stawką podjętych przez nią badań miał być triumf ładu nad chaosem natu-
ry, zwycięstwo „świadomej myśli ludzkiej” nad „ślepym żywiołem płodności”.

Wiara w zbawczą moc nauki była Boyowi bliska. Jego uwagę przykuwał 
zwłaszcza neomaltuzjanizm, a więc pogląd, który, nawiązując do twierdzeń XVIII-
-wiecznego ekonomisty angielskiego Thomasa Malthusa, głosił, że warunkiem 
podniesienia poziomu stopy życiowej ludności jest ograniczenie przyrostu demo-
graficznego 15. Im mniej liczne społeczeństwo, tym lepiej – powtarzał Boy za 
zwolennikami tej doktryny, przekonując, że problemy aborcji, zapobiegania ciąży, 
nędzy w rodzinach wielodzietnych, pauperyzacji narodów europejskich oraz eska-
lacji napięć między nimi wiążą się ze sobą na zasadzie porządku przyczynowo-
-skutkowego. Niczym w efekcie domina, jeden czynnik uruchamia kolejny, wpra-
wiając w ruch lawinę coraz trudniejszych do zatrzymania konsekwencji. Z tą 
alarmującą diagnozą szło w parze przekonanie, że jedyną receptą na rozbrojenie 
coraz bardziej niebezpiecznej bomby demograficznej jest wprowadzenie propono-
wanych przez zwolenników „regulacji urodzeń” rozwiązań systemowych, obej-
mujących wszystkie sfery ówczesnego życia. Dlatego w swoich rozważaniach Boy 
poruszał się nieustannie na styku moralności, obyczajowości, ekonomii, polityki 
i nauki. Natrafiając na te obszary, jego wywody rozszczepiają się na wiązkę pro-
wadzonych równolegle linii argumentacji, które sprowadzić można do kilku pod-
stawowych aspektów. 

Kluczem do zrozumienia przesłanek, którymi kierowali się rzecznicy „regu-
lacji urodzeń”, była konstatowana przez nich głęboka zmiana we współczesnej 
moralności i obyczajowości, jaka ujawniła się w latach następujących po pierwszej 
wojnie światowej. Do najważniejszych symptomów owej zmiany Boy zaliczał 
„usamodzielnienie kobiet, rozszerzenie sfery ich pracy i zarobkowania”, „demo-
kratyzację społeczeństw”, „renesans ciała ludzkiego, postępy w opanowaniu ciąży” 
oraz „naukę, która coraz więcej wagi przyznaje sprawom seksualnym” 16. Wyrażał 
przy tym przekonanie, a była to w latach dwudziestych opinia dość powszechna, 
że wraz z tymi zjawiskami poczynają się wyłaniać zręby nowoczesnej kultury 
i nowej hierarchii wartości: 

Pomiędzy dawną etyką, która jest martwa, a nową, której jeszcze nie ma, jest próżnia. 
W tym stanie rzeczy pozostają dwie drogi: albo ciskać gromy na „zepsucie powojenne” i czy-
nić bezsilne gesty dla zawrócenia biegu życia, albo starać się zorganizować ten chaos i ocenić, 
co w nim jest przemijające, a co trwałe, co jest zboczeniem na manowce, a co początkiem 
Nowego Świata 17. 

14 Zob. K. F i s h e r, Birth Control, Sex & Marriage in Britain 1918–1960. New York 2006,  
s.  2. 

15 Ż e l e ń s k i  (B o y), Błogosławieństwo Boże, s. 143.
16 T. Ż e l e ń s k i  (B o y), Walka o reformę seksualną. W: Pisma. T. 17: Felietony. 2. Oprac.  

W. K o p a l i ń s k i. Objaśnienia J. S z p o t a ń s k i. Warszawa 1959, s. 226.
17 Ibidem, s. 226–227.
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Jednym z dowodów nadejścia nowej epoki miało być w opinii Boya założenie 
w 1920 roku w Berlinie Światowej Ligii Reformy Seksualnej, stawiającej sobie za 
cel „oparcie życia nie na zmurszałych kanonach, ale na pojęciach dzisiejszych, 
zgodnych z nowoczesnym sumieniem” 18.

Retoryka postępu, jaką operowali zwolennicy „regulacji urodzeń”, była, ich 
zdaniem, dostateczną legitymizacją do formułowania postulatów dotyczących 
modernizacji modelu rodziny i życia obyczajowego. W ramach swojej kampanii 
najwięcej uwagi poświęcali promocji świadomego macierzyństwa, które według 
nich, podobnie zresztą jak w opinii Boya, powinno stać się wyjątkowym przywi-
lejem, powiązanym z powszechną edukacją seksualną. Znamienna dla ówczesnych 
nastrojów wydaje się rozpowszechniana przez amerykańskich rzeczników kontro-
li urodzeń oraz eugeników wizja dwóch opozycyjnych typów macierzyństwa: 
kretynek („morons”) i „matek jutra” („mothers of tommorow”). Pierwsze to igno-
rantki, które „mnożą się jak króliki”, natomiast drugie „są postępowymi, spoglą-
dającymi w przyszłość, społecznie odpowiedzialnymi, moralnymi i cywilizowa-
nymi kobietami, które wychowają dzieci jutra” 19. Stawką w tej grze nie była by-
najmniej jedynie próba wzmocnienia kapitału genetycznego rasy, lecz również 
chęć okiełznania „ślepego żywiołu płodności”. Ciemnym rewersem niekontrolo-
wanego przyrostu naturalnego był bowiem wedle Boya rozkład rodziny, który 
odmalowuje on w następujący sposób: 

Dom staje się piekłem, żona w trzydziestym roku życia schorowaną, starą kobietą, odpy-
chającą fizycznie; mąż ogłuszony piskiem bachorów, widzący żonę albo w ciąży, albo karmią-
cą, albo i jedno, i drugie razem – ucieka z domu do szynku, gdzie pijaństwem pogłębia jeszcze 
nędzę rodziny 20. 

Ten utrzymany w retoryce publicystycznej obrazek, przewijający się w różnych 
konfiguracjach w wielu wypowiedziach pisarza, osadzany jest zazwyczaj w per-
spektywie ogólnej, humanistyczna przesłanka zostaje wsparta „prawem wielkich 
liczb”, czyli danymi statystycznymi, które Boy przytaczał, aby uwiarygodnić 
swoje rozważania. 

Degeneracja rodziny była przede wszystkim kwestią etyki, natomiast widzia-
na w szerszej skali i przeniesiona na piętro rozważań abstrakcyjnych stawała się 
również problemem ekonomicznym. W pierwszych dekadach XX stulecia w dys-
kusjach na temat polityki populacyjnej często brano pod uwagę fakt, że mikroeko-
nomia rodziny jest mocno sprzęgnięta z makroekonomią społeczną. Dowodząc 
istnienia takiego związku, Boy przywoływał na pomoc autorytety filozoficzne (John 
Stuart Mill) oraz ekonomiczne, przede wszystkim sądy profesora ekonomii Adama 
Krzyżanowskiego, polskiego wydawcy dzieł Malthusa i autora książki Paupery-
zacja polski współczesnej (1925), gdzie podkreślona została rosnąca po 1918 roku 
dysproporcja między dochodami z oszczędności, czyli kapitalizacją, a przyrostem 
ludności, uniemożliwiającym wzrost zamożności społeczeństwa. Nawiązywał też 
do poglądów ekonomistki Zofii Daszyńskiej-Golińskiej, która w pracy Zagadnie-
nia polityki populacyjnej (1927) opowiadała się za programem regulacji urodzeń, 

18 Ibidem, s. 227.
19 W. K l i n e, Building a Better Race: Gender, Sexuality, and Eugenics from the Turn of the 

Century to the Baby Boom. London 2001, s. 29. 
20 Ż e l e ń s k i  (B o y), Błogosławieństwo Boże, s. 140–141.
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upatrując w nim szansę na poprawienie gospodarczej sytuacji kraju. Lektura tych 
książek była bodźcem do sformułowania radykalnych wniosków; powołując się 
na przykład Wielkiej Brytanii, gdzie birth control movement okrzyknięty został 
„krucjatą przeciw nędzy” 21, Boy proponował przeszczepienie analogicznych roz-
wiązań na grunt polski. Pisał: 

Mamy nadmiar ludności, ale nie mamy co z nią począć; odchowawszy – z trudem i kosz-
tem – ośmnastoletniego dryblasa, wypychaliśmy go gdzieś za morze, aby się tam ekspatriował. 
Płodziliśmy na eksport, aby dostarczać niewolników 22. 

Tymczasem inne państwa stopniowo zaczynały przed polskimi imigrantami 
zamykać granice, a do ich uszczelniania przyczynili się zwolennicy polityki popu-
lacyjnej oraz eugenicy, którzy dość nieprzychylnie patrzyli na coraz większą falę 
imigrantów. Swoją niechęć uzasadniali przy tym badaniami naukowymi, jak 
miało to miejsce w Stanach Zjednoczonych, gdzie dowodzono, że „upośledzenia 
umysłowe Europejczyków ze Wschodu i Południa zdarzają się o wiele częściej niż 
w innych grupach »rasowych«” 23. 

Propagowana przez zwolenników „regulacji urodzeń” ekonomia postępu (the 
economics of progress), głosząca, że racjonalne restrykcje zaprowadzone w tej 
dziedzinie wzmocnią finansowy potencjał państwa, wchodziła w konflikt z innym 
aspektem polityki populacyjnej, widocznym zwłaszcza w krajach, które przegrały 
pierwszą wojnę światową. Dominowała w nich podsycana przez czynniki oficjal-
ne tendencja do jak najszybszego uzupełnienia ubytku ludności. Strategia taka 
wykluczała zaakceptowanie jakiejkolwiek formy „regulacji urodzeń”, którą usiło-
wano przedstawiać nie tylko jako niemoralną, ale wręcz antypatriotyczną. U pod-
staw tych praktyk tkwił wywiedziony z dyskursu wczesnej nowoczesności aksjo-
mat, wedle którego „Wielka liczba ludności oznaczała wielką moc. Wielka moc 
oznaczała wielkie zdobycze terytorialne. Wielkie zdobycze terytorialne oznaczały 
wielkie bogactwo” 24. Tego rodzaju założenie było, zdaniem Boya, mechanizmem 
napędowym prowadzącym do eskalacji wewnętrznych napięć w Europie, która, 
pamiętając o hekatombie pierwszej wojny światowej, obawia się rosnącej dyspro-
porcji pomiędzy narodami; „jedni boją się komicznie płodności drugich: Francuzi 
Niemców, Niemcy Polaków i w ogóle Słowian” 25. Ów lęk inspirował polityków 
i intelektualistów do snucia apokaliptycznych wizji, ostrzegających przed upadkiem 
germańskiej kultury oraz „zalewem Słowiańskich hord, mających rychło wypełnić 
próżnię po wygasającej populacji” 26. Choć zwolennicy kontroli urodzeń zgodnie 
stwierdzali, że diagnozy mówiące o „zmierzchu narodu” i „samobójstwie rasy” to 
nic innego jak „halucynacja połączona ze współczesną megalomanią” 27, to władze 
i opinia publiczna często traktowały je poważnie. Prowadzone w kraju dyskusje 

21 T. Ż e l e ń s k i  (B o y), Błogosławieństwo czy przekleństwo? W: Pisma, t. 15, s. 159.
22 T. Ż e l e ń s k i  (B o y), Bajdy „populacyjne”. W: jw., s. 230.
23 D. K e v l e s, In the Name of Eugenics: Genetics and the Uses of Human Heredity. Cam- 

bridge, Mass., 1995, s. 132.
24 Z. B a u m a n, Życie na przemiał. Przeł. T. K u n z. Kraków 2005, s. 60.
25 Ż e l e ń s k i  (B o y), Błogosławieństwo Boże, s. 140. 
26 A. G r o s s m a n n, Reforming Sex: The German Movement for Birth Control and Abortion 

Reform, 1920–1950. New York 1995, s. 2.
27 J. M. R o b e r t s o n, The Economics of Progress. W zb.: Politics and Population Control, 

s. 26.
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na ten temat Boy komentował: „lada ignorant wyciera sobie buzię hasłami popu-
lacyjnymi, krzyczy, że Polska potrzebuje ludzi, i jak najwięcej ludzi. Aby bronić 
rubieży... oprzeć się nawale... nie dać piędzi... etc.” 28 Przekonania takie sprawiały, 
że w wymiarze demograficznym odbywał się swoisty wyścig zbrojeń, próby bowiem 
manipulowania przyrostem naturalnym stawały się jednym z elementów imperial-
no-wojennych kalkulacji. Boy pisał: 

pod eufemistycznym mianem „polityka populacyjna” kryje się po prostu najczęściej militaryzm 
i „mięso armatnie”. Ale i kwestia „armatniego mięsa” zmienia się zależnie od warunków woj-
ny. Przyszła wojna – o ile jest do pomyślenia, aby Europa do tego masowego samobójstwa 
dopuściła! – będzie wojną przemysłową, naukową, chemiczną, bakteriologiczną; nie ilość 
mięsa armatniego będzie w niej zapewne rozstrzygać 29. 

Z dzisiejszej perspektywy słowa te wydają się gorzkim proroctwem, które, co 
również warto podkreślić, podważa logikę wywodów Boya, przywołany bowiem 
przez niego straszak „wojny totalnej” odsuwa kwestię populacyjną na dalszy plan, 
sytuując w centralnym punkcie problem sojuszu między technologią a military-
zmem. Niezależnie jednak od tych nieścisłości Boy wierny jest tutaj głoszonemu 
przez siebie imperatywowi humanistycznemu, płacąc za jego realizację cenę ze-
śliźnięcia się na teren utopijnych, idealistycznych haseł. W szóstym punkcie kate-
chizmu „regulacji urodzeń” stwierdzał: „Zgodne porozumienie się celem ograni-
czenia ilości urodzeń jest rozwiązaniem współżycia narodów” 30, a w innym znów 
miejscu budował następującą opozycję: 

„regulacja urodzeń” to program pacyfizmu, uznania praw innych narodów, zgodnego współży-
cia ras; hasło nieograniczonego płodzenia to imperializm, to odwet, to przyszła wojna. Dzień, 
w którym kobieta polska porozumiałaby się z niemiecką co do „demobilizacji macic”, byłby 
ważnym dniem dla pokoju ludzkości [...] 31. 

Podobnie sprawę naświetlali europejscy neomaltuzjaniści. Na cyklicznie or-
ganizowanych konferencjach międzynarodowych (International Neo-Malthusian 
and Birth Control Conferences) nawoływali społeczeństwa do wyciągnięcia lekcji 
z wydarzeń, które doprowadziły do wybuchu pierwszej wojny światowej. Wedle 
ich opinii była ona, podobnie jak wcześniejsze wojny kolonialne, spowodowana 
nadmiernym przeludnieniem globu; ciągły „wzrost populacji” – twierdził jeden 
z nich w 1922 roku – „jest czynnikiem skrajnego zagrożenia” 32. W analogicznym 
tonie wypowiadały się ówczesne feministki, przekonane, że „głosy matek mogą 
powściągać barbarzyńskie militarystyczne roszczenia, w myśl których kobiety 
mają obowiązek rodzić dzieci, aby zapewnić siłę armii”. Dlatego, ich zdaniem, 
alternatywa, przed jaką stała ówczesna Europa, była prosta: „regulacja urodzeń 
albo wojna” („birth control or war”) 33. 

Bliska takiej perspektywie była postawa Boya, który dowodził, że wszystkie 
imperialne „bajdy populacyjne” nie biorą pod uwagę faktu, iż akurat w tym przy-

28 Ż e l e ń s k i  (B o y), Bajdy „populacyjne”, s. 230.
29 Ż e l e ń s k i  (B o y), Błogosławieństwo Boże, s. 139.
30 T. Ż e l e ń s k i  (B o y), „Łopatologia”. W: Pisma, t. 15, s. 272.
31 Ż e l e ń s k i  (B o y), Błogosławieństwo czy przekleństwo?, s. 156.
32 A. N y s t r o m, Over-Population of the Earth and Its Dangers. W zb.: Politics and Popula-

tion Control, s. 76.
33 R. S c h w i m m e r, Birth Control or War. W zb.: jw., s. 78.
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padku ilość bynajmniej nie przekłada się na jakość: „liczba urodzin nie dowodzi 
jeszcze niczego, bo w ślad za nią idzie wzmożona śmiertelność dzieci, a co więcej 
– [...] nędza, zdziczenie, choroby i zbrodnie” 34. Ciemnym rewersem obsesji przy-
rostu naturalnego była postępująca degeneracja społeczeństwa, które ulegając 
presji czynników politycznych oddalało się jednocześnie od wymarzonego przez 
nie ideału. W polskich realiach „klęska płodności” prowadziła do „ubytku kapita-
łu” społecznego oraz „upośledzenia” i „zmniejszenia wartości materiału ludzkiego”. 
Argumentacja taka, podobnie jak w przypadku innej, ekonomicznej, odsuwa na 
bok kwestie etyczne, sytuując na pierwszym planie opartą na wyliczeniach staty-
stycznych perspektywę racjonalną, taki zaś sposób myślenia wpisuje się poniekąd 
w logikę rozumu instrumentalnego, sprowadzającego wszystkie zjawiska i proble-
my do wartości abstrakcyjnych. „Liczba stała się kanonem oświecenia” – napiszą 
niedługo potem w oskarżycielskim tonie Adorno i Horkheimer 35. 

W latach międzywojennych podobną retoryką posługiwali się członkowie 
Polskiego Towarzystwa Eugenicznego. Opierając się na założeniach wywiedzionych 
z paradygmatu ewolucyjnego, postulowali konieczność wdrożenia rozwiązań in-
stytucjonalnych, których celem miała być eugeniczna korekta społeczeństwa. 
Swoje poglądy głosili przede wszystkim na łamach czasopisma „Zagadnienia Rasy”, 
dążąc do wywarcia jak największej presji na czynniki rządowe, które zresztą wo-
bec ich poglądów nie pozostawały obojętne (swoich zwolenników mieli zwłaszcza 
w Ministerstwie Zdrowia Publicznego – wiceministra Tomasza Janiszewskiego 
oraz kilkukrotnego ministra Witolda Chodźkę). W roku 1935 powołana została 
Sekcja Eugeniczna Państwowej Naczelnej Rady Zdrowia przy Departamencie 
Zdrowia Ministerstwa Opieki Społecznej, która aż do 1939 roku pracowała nad 
różnymi wariantami ustaw sterylizacyjnych. Jednak mimo usilnych prób poglądy 
te nie zyskały zbyt dużej popularności, o czym przesądził splot paru czynników, 
do których, zdaniem Magdaleny Gawin, należała silna pozycja Kościoła katolic-
kiego, odstraszający przykład faszystowskich Niemiec oraz niechętne nastawienie 
polskich środowisk politycznych do teorii rasowych 36. 

Dzieje przymierza eugeników ze zwolennikami „regulacji urodzeń” były dość 
burzliwe. Pierwsi początkowo zachowywali dystans do idei głoszonych przez 
drugich, co wynikało w dużej mierze z faktu, że naznaczone były one piętnem 
radykalizmu społecznego. Wbrew temu, co sugerował Boy, mówiący o coraz po-
wszechniejszej akceptacji postulatów wpisanych w program birth control movement 
w Europie i w Stanach Zjednoczonych, naukowcy i intelektualiści często unikali 
tego drażliwego podówczas tematu. Świadczy o tym fakt, że w 1924 roku amery-
kańskie partie kobiece (National Woman’s Party i The League of Women Voters) 
odmówiły wsparcia postulatów tego ruchu, ponieważ kolidował z wyznawanymi 
przez nie koncepcjami kobiecości, macierzyństwa i postępu. Dając przyzwolenie 
badaniom nad sterylizacją, którą uznawały za strategię prowadzącą do zreduko-
wania degeneracji społeczeństwa, odmawiały jednocześnie aprobaty dla programu 
„kontroli urodzeń” ze względu na jego kontrowersyjną naturę 37.  Stopniowo wszak-

34 Ż e l e ń s k i  (B o y), Bajdy „populacyjne”, s. 230.
35 H o r k h e i m e r, A d o r n o, op. cit., s. 23.
36 M. G a w i n, Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego. Warszawa 2003, 

s. 309.
37 Zob. K l i n e, op. cit., s. 63–64.
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że eugenicy zaczęli z coraz większą przychylnością traktować „kontrolę urodzeń”, 
popierając wiele głoszonych przez ruch postulatów. Z ich punktu widzenia był to 
jednak raczej sojusz strategiczny niż ufundowany na przesłankach światopoglądo-
wych, ponieważ wspólnota środków nie szła tutaj w parze ze wspólnotą celów.  
Modernizacja małżeństwa, powszechna edukacja seksualna i promocja antykon-
cepcji były dla nich drogą – co prawda nie najkrótszą – do zapanowania nad „śle-
pym żywiołem płodności”, który w ich opinii był głównym winowajcą degenera-
cji genetycznej. Wewnątrz dyskursu eugenicznego hasła ruchu birth control sta-
wały się jednym z komponentów doktryny postępu rasowego.

Podobnie sytuacja wyglądała w Polsce. Eugenicy z uwagą śledzili poczynania 
ruchu na rzecz „regulacji urodzeń”, dotykał on bowiem istotnych punktów ich 
programu, takich jak stosunek do idei neomaltuzjańskiej oraz kwestia penalizacji 
aborcji, nad którą trwały wówczas ożywione dyskusje toczone na marginesie prac 
Komisji Kodyfikacyjnej. Boy widział w nich potencjalnych sprzymierzeńców, lecz 
z żalem odnotowywał: 

Eugenika od dawna interesuje się kwestią świadomego macierzyństwa. Istniejąca u nas 
poradnia eugeniczna obejmuje i ten dział, ale robi to tak nieśmiało i trwożliwie, że nikt nawet 
nie wie o jej istnieniu. [...] z pp. eugenikami trudno się na tym punkcie dogadać; kiwają gło-
wami, przyparci do muru przyznają rację, ale zaraz potem zaczną gadać o „potrzebie licznej 
Polski”, ba, nawet o „żółtym niebezpieczeństwie” [...] 38. 

Różnica ta, wynikająca z szeregu przesłanek światopoglądowych i politycz-
nych, z biegiem czasu zaczęła się nieco zacierać, samemu zaś procesowi sprzyja-
ła z pewnością recepcja idei Herberta George’a Wellsa, a także publikacja polskich 
przekładów książek Bertranda Russella Małżeństwo i moralność oraz Juliana 
Huxleya Co śmiem myśleć. Pisarze ci, popularni zwłaszcza w środowisku polskich 
liberałów skupionych wokół „Wiadomości Literackich”, odrzucali, co prawda, 
nazbyt drastyczne punkty programu eugenicznego, ale jednocześnie w pewnych 
aspektach byli zwolennikami „państwa ogrodniczego” 39, regulującego przyrost 
naturalny za pomocą zracjonalizowanych metod opracowanych na terenie badań 
naukowych. Rdzeniem tych koncepcji było przekonanie, że idea zinstytucjonali-
zowanej korekty społeczeństwa stanowi jeden z aspektów wielkiej narracji postę-
pu. Poglądy tego rodzaju współbrzmiały z – przywołajmy znane określenie Karola 
Irzykowskiego – „postępowiczowstwem” polskiej inteligencji, i to właśnie za 
sprawą takiego stanu rzeczy na początku lat trzydziestych doszło do pewnego zbli-
żenia między eugenikami a liberałami skupionymi wokół „Wiadomości Literackich”, 
które w 1932 roku założyły dodatek „Życie Świadome”, stanowiący trybunę dla 
zorganizowanej przez Boya Ligi Reformy Obyczajów. Postulowano tam m.in. 
zniesienie penalizacji zabiegów aborcyjnych, propagując jednocześnie śluby cywil-
ne, wychowanie seksualne dzieci i młodzieży oraz neomaltuzjanizm eugeniki 40. 
Umocnienie tego aliansu przyniosły następne lata; w 1934 roku odbył się Pierwszy 
Ogólnopolski Zjazd w Sprawie Regulacji Urodzeń i Reformy Seksualnej, na którym 
pisarze i publicyści skupieni wokół Boya podjęli wraz z rodzimymi eugenikami 
uchwałę wzywającą państwo do opracowania ustaw mających „uniemożliwić 

38 T. Ż e l e ń s k i  (B o y), Eugenika. W: Pisma, t. 15, s. 243.
39 Z. B a u m a n, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna. Przeł. J. B a u- 

m a n. Warszawa 1995, s. 50 n.
40 G a w i n, op. cit., s. 226.
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wydawanie na świat potomstwa chorego lub obarczonego chorobą”, postulując 
jednocześnie „dobór świadomy, oparty na wskazaniach eugeniki” 41. Za najważniej-
sze środki prowadzące do tego celu uznano „stosowanie przymusu wyjaławiania 
osób cierpiących na ciężką dziedziczną chorobę, ustawowe wprowadzenie przed-
małżeńskich świadectw, uwzględniających poza stanem zdrowia również i dzie-
dziczne cechy patologiczne [...], możliwość przerywania ciąży ze wskazań euge-
nicznych, zakładanie jak najliczniejszych poradni przedślubnych i eugenicznych” 42. 

Uchwała ta zwraca uwagę z paru powodów. Przede wszystkim dowodzi, że 
w Polsce lat trzydziestych przymierze między zwolennikami „regulacji urodzeń” 
a eugenikami zostało zawarte (i to raczej na warunkach tych drugich). Po drugie, 
skłania do postawienia pytania o jego długofalowe konsekwencje, których obie 
strony nie brały, być może, pod uwagę, koncentrując się na bilansie doraźnych 
zysków propagandowych. Tymczasem z dzisiejszej perspektywy, uwzględniającej 
wpisany w teorie eugeniczne zbrodniczy potencjał, jaki ujawnił się w czasie drugiej 
wojny światowej, jasno widać, że „boyownicy” igrali z narzędziami, które Zygmunt 
Bauman zaliczył do podstawowych akcesoriów „państwa ogrodniczego”. Ale tutaj 
rodzi się pytanie: czy zdawali sobie z tego sprawę?

Być może, na ich decyzjach zaważył pośpiech, z jakim chcieli wdrożyć w ży-
cie rozwiązania przez siebie postulowane. Dyskurs eugeniczny nie tylko podsuwał 
im sposoby zaradzenia piętnowanym przez nich bolączkom polskiego społeczeń-
stwa, ale wyposażał również w język pozornie obiektywnej retoryki naukowej, 
którą mogli wesprzeć często dość emocjonalne argumenty. Ponadto eugenicy 
cieszyli się w tym czasie względną aprobatą opinii publicznej i intelektualistów 
w wielu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych, o czym może świadczyć fakt, 
iż proponowane w cytowanej uchwale rozwiązania w mniejszym lub większym 
stopniu były tam wdrażane w życie. Wiązało się to niewątpliwie z faktem, że wy-
rażali oni niepokoje społeczne w popularnym wówczas języku progresywizmu, 
mocno akcentując patronujące im przesłanki humanistyczne. Na pierwszy rzut oka 
rzeczywiście trudno im takowych intencji odmówić, o czym przekonuje głos jed-
nego z nich, Williama J. Robinsona, który w książce Eugenics, Marriage and Birth 
Control (1917), wyliczył 12 powodów, dla których zdecydował się poprzeć wy-
mienione w tytule ruchy. Mowa tutaj o pogrążaniu się w nędzy wielu rodzin, 
rozprzestrzenianiu się neuroz i chorób, dramatycznym losie niechcianych dzieci, 
fizycznej i psychicznej rujnacji zdrowia kobiet, wreszcie o tym, że „ludzie nie są 
zwierzętami i powinni mieć prawo zdecydować, jak wiele i kiedy będą mieć dzie-
ci” 43. W zaskakująco podobnym tonie utrzymany jest sformułowany przez Boya 
8-punktowy katechizm „regulacji urodzeń” wyłożony w artykule „Łopatologia” 
(1931) z tomu Nasi okupanci (1932). Empatia i współczucie dla jednostek, którym 
kultura i władze państwowe odmawiają prawa do pełnego samostanowienia, idzie 
tutaj w parze ze wskazaniem głównego winowajcy takiego stanu rzeczy. Jest nią 
płodność – powiada Boy – będąca jednocześnie „blichtrem i klęską” oraz nadmiar, 
który prowadzi do „olbrzymiego ubytku kapitału” 44.

41 Ibidem, s. 231–232.
42 Rezolucja I Zjazdu w Sprawie Regulacji Urodzeń Reformy Seksualnej. „Życie Świadome” 

1936, nr 1.
43 W. J. R o b i n s o n, Eugenics, Marriage and Birth Control. W zb.: Politics and Population 

Control, s. 126–127.
44 Ż e l e ń s k i  (B o y), „Łopatologia”, s. 272.
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Wszystkim poczynaniom Boya towarzyszył zatem lęk przed nadmiarem, któ-
ry w dzisiejszym dyskursie socjologicznym określany jest mianem przeludnienia, 
a to z kolei, jak przekonuje Bauman, jest konceptem nieco sztucznym, ale za to na 
wskroś nowoczesnym. Czerpiąc ze zdobywczego ducha epoki siłę i inspirację, Boy 
przejmował mimowolnie również jego słabości, które sprawiły, że zainicjowana 
przezeń kampania publicystyczna poczęła się wikłać w pewną dwuznaczność, 
która wyraźnie doszła do głosu w momencie zawarcia paktu z eugenikami. Prze-
jawia się ona w tendencji do myślenia dychotomicznego, za którego pomocą Boy 
definiuje cały ów konflikt: wrogiem postępu są siły „ciemnoty”, „zabobonów” 
i „apatii” 45, stawką triumf racjonalizmu i nauki, a polem bitwy – mentalność i oby-
czajowość Polaków. Ale nie jest to bynajmniej wojna lokalna, lecz jedna z odsłon 
globalnego konfliktu, który Boy chętnie wpisuje w ramy wielkiej narracji eman-
cypacji i postępu. Mając na uwadze tak doniosłe i szczytne cele, pisarz nie stawiał 
pytań o motywacje, jakie powodowały jego sojusznikami, a przecież były one 
nader złożone i dwuznaczne. Choć w tym czasie konsekwencje eugeniki negatyw-
nej rysowały się jeszcze dość mgliście, to były mimo wszystko na tyle wyraźne, 
że budziły sprzeciw dużej części oponentów. Tymczasem Boy nie był skłonny 
przyznać im pewnej dozy racji, wpadał bowiem w zastawioną przez samego siebie 
pułapkę myślenia dychotomicznego, które zmuszało go do wyrazistego opowie-
dzenia się po jednej ze stron. W ten sposób mimowolnie i chyba nie do końca 
świadomie otwierał furtkę do legitymizacji praktyk biopolitycznych, których celem 
było nie tylko zdyscyplinowanie populacji, lecz również uruchomienie procesu 
wykluczenia, obejmującego jednostki uznawane za nosicieli „nieodpowiedniego” 
materiału genetycznego. Snując marzenia o doskonałym jutrze, dawał bezwiednie 
przyzwolenie na rozszczepienie życia jednostki na wymiary biologiczny i politycz-
ny, czego efektem było powstanie kategorii obywateli określonych przez współ-
czesnego filozofa mianem „homo sacer” 46.

Wynikało to z faktu, że postawa Boya ufundowana była na przecięciu dwóch 
motywów, które pozostawały ze sobą w konflikcie, a jednocześnie wzajemnie się 
warunkowały. Jako realista i relatywista, odsuwał on na dalszy plan dualizm dobra 
i zła, przekonując, że argumenty moralne adwersarzy są jedynie fasadą, za którą 
kryją się partykularne interesy ekonomiczne oraz zapędy do rozciągnięcia kontro-
li nad wszystkimi aspektami życia jednostki. Dlatego nie cofał się przez wytocze-
niem najcięższych zarzutów pod adresem hierarchów Kościoła i związanych z nimi 
działaczy prawicowych, zarzucając im obłudę, bigoterię i podwójne standardy 
etyczne. Z drugiej strony, jako utopista, zawzięcie owego dualizmu się trzymał, 
ponieważ potrzebował go do osadzenia swoich działań w planie teleologicznym; 
jego walka, jak przekonywał, ma na celu wyzwolenie ludzkości spod wszystkich 
ciążących na niej ograniczeń. Relacjonując badania austriackiego lekarza, testują-
cego zastrzyki antykoncepcyjne na zwierzętach, prognozował: 

Nie ma powodu, aby to samo nie miało się sprawdzić na ludziach. I tu może leży rozwią-
zanie tej ważnej kwestii socjalnej; to może zmieniłoby postać świata w niedalekiej przyszłości. 
Wszystkie okrutne paragrafy o przerywaniu ciąży stałyby się zbyteczne, człowiek panowałby 
świadomie nad regulacją swego potomstwa. Wówczas może zaczęłoby się triumfalne królowa-

45 T. Ż e l e ń s k i  (B o y), Prawica i lewica. W: Pisma, t. 15, s. 242.
46 Zob. G. A g a m b e n, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie. Przeł. M. S a l w a. 

Posł. P. N o w a k. Warszawa 2008.
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nie człowieka. Kwestia materialnych braków złagodzi się, człowiek będzie się mógł oddać 
szlachetniejszym zadaniom. [...] Wojny i rzezie staną się mitem takim jak wojna trojańska. 
A gdyby się okazało z czasem, że ludzi jest zbyt mało, że dzieci rodzi się nie dość, wówczas 
społeczeństwo znajdzie niechybnie sposoby, aby swą wydajność pomnożyć 47. 

Jakkolwiek Boy usiłował obrócić swoje marzenia w żart, to ów sielankowo-
-utopijny obrazek mówi o jego stanowisku więcej, niżby chciał tego sam, dając 
wyraz przeświadczeniu, że droga do „triumfalnego królowania człowieka” wiedzie 
przez rozwiązanie kwestii „regulacji urodzeń”. Wygłoszony tutaj hymn na cześć 
nauki i wynalazków jest na wskroś nowoczesny, nie tylko z tego względu, że 
opiera się na wierze w twórczą moc sojuszu pomiędzy nauką, wiedzą i postępem, 
lecz również dlatego, iż wpisany został w ramy rzutowanego w przyszłość projek-
tu. Dla jego zrealizowania Boy nie cofnął się przed zawarciem paktu z eugenikami, 
choć trzeba pamiętać, że ich towarzystwo – z tamtej perspektywy być może oczy-
wiste – kłopotliwe stawało się dopiero w następnych latach i dekadach, kiedy 
uruchomiony został cały niszczycielski potencjał, który niosły głoszone przez nich 
idee. Z dzisiejszej perspektywy widać, jak zawikłane były dzieje projektów nowo-
czesnych, które czerpiąc siłę z impulsu emancypacyjnego i przesłanek humani-
stycznych, załamywały się na granicy dyskursu naukowego i politycznego. Zawar-
tym w nich obietnicom przyszłych zdobyczy i osiągnięć, bo tych przecież Boyowi 
odmówić nie sposób, niczym złowieszczy cień towarzyszyła pokusa, aby przyspie-
szyć ich realizację za pomocą praktyk eugenicznych.

A b s t r a c t
ALEKSANDER WÓJTOWICZ 
(Maria Curie-Skłodowska University, Lublin)

“MAN’S CONSCIOUS THOUGHT” AND “BLIND LIFE OF FERTILITY.” 
TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI’S JOURNALISM  

IN THE CONTEXT OF MODERN “POPULATION POLICY”

Tadeusz Boy-Żeleński’s journalistic activity, which developed around the movement for “birth 
control” and “birth regulation” was one of the most thoroughly discussed episodes connected with 
customs changes in the Inter-war period. It gathered the dilemmas of the modern population policy 
which eagerly resorted to slogans promulgated by the then Neomalthusians and eugenics propagators. 
Sharing their belief that the key to end the crisis which consumed the European society was scien-
tific research, Boy postulated the introduction of various biopolitical practices in order to reduce the 
population growth. 

47 Ż e l e ń s k i  (B o y), Błogosławieństwo czy przekleństwo?, s. 163.
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PROBLEM PŁCI W LITERATURZE POPULARNEJ  
OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO:  

SAMIEC I IMPOTENT W PROZIE TADEUSZA DOŁĘGI-MOSTOWICZA

Tadeusz Mostowicz, „namacalny symbol sukcesu”, „wzór self-made mana, 
[...] w stylu Jacka Londona” 1 – tymi słowami określa najpoczytniejszego pisa- 
rza Dwudziestolecia międzywojennego Józef Rurawski, jego monografista. Wo- 
kół twórcy Znachora narosło wiele legend, wspierających – występujący rów- 
nież w jego dziełach – mit „od pucybuta do milionera”. Autorką jednej z nich  
była Hanna Kisterowa, żona współwłaściciela wydawnictwa „Rój”. W latach 
osiemdziesiątych XX wieku rozpowszechniła ona historyjkę o młodym, nieśmia-
łym zecerze, który odnalazł życzliwego i doświadczonego opiekuna w osobie jej 
męża i w ten sposób stał się jednym z najpopularniejszych ludzi pióra swego 
czasu 2. Opowieść ta, choć nieprawdziwa, świetnie pasowała do „stylu epoki”, 
pokazywała, jak młody, początkujący pracownik fizyczny może osiągnąć szczyty 
dzięki swemu wysiłkowi i właściwej (uczciwej) opiece. W rzeczywistości o żad- 
nym protektoracie nie było mowy – Mostowicz sam stworzył swoją popularność. 
Dziś powiedzielibyśmy, że pisarz niebywale dobrze znał reguły rządzące show-
-biznesem. 

Pierwszy dowód na to stanowił już choćby przyjęty przez niego w latach 
dwudziestych XX wieku przydomek Dołęga, pochodzący od rodowego herbu 
matki. Był on nie tylko „zwykłym ozdobnikiem nazwiska”, lecz także znakiem 
łączności z tradycjami ziemiańsko-szlacheckimi, kultywowanymi przez „Rzecz-
pospolitą” – gazetę, w której pracował w tym czasie Mostowicz, i „niesłychanie 
żywymi w społeczeństwie” 3. Jak pisze Rurawski:

Przyjęcie herbowego przydomka do nazwiska mogło młodemu dziennikarzowi, publicy-
ście i felietoniście ułatwić kontakt ideowo-emocjonalny z czytelnikami [...] 4.

Jeśli dodać do tego zmysł obserwacyjny i talent polemiczny Mostowicza, ni-
kogo nie powinien dziwić fakt, że jego popularność stale rosła. I to zarówno w do-
brym, jak i w nieco gorszym sensie tego słowa. Z jednej strony bowiem, stał się 

1 J. R u r a w s k i, Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Warszawa 1987, s. 43.
2 Ibidem, s. 17.
3 Ibidem, s. 27.
4 Ibidem.
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on dziennikarzem rozpoznawalnym, z drugiej – antysanacyjne artykuły, pisane 
przez niego po maju 1926, naraziły go na gniew zwolenników Piłsudskiego i do-
prowadziły do porwania autora, wywiezienia go za miasto i brutalnego pobicia. 
Napad ten i jego konsekwencje – fala oburzenia, która przeszła przez społeczeństwo 
warszawskie, a której echa odnotowała prawie cała stołeczna prasa 5 – wzmocniły 
(paradoksalnie) pozycję Dołęgi. A rozpoczęcie (w latach trzydziestych XX wieku) 
współpracy z tzw. prasą czerwoną, nastawioną na zaspokajanie potrzeb czytelnika 
masowego, drukującą mrożące krew w żyłach historie, opisującą wydarzenia 
skandalizujące i dramatyczne, tę pozycję ugruntowało. Nic zatem dziwnego, że 
publikacje kolejnych powieści Dołęgi odbijały się szerokim echem wśród czytel-
ników – nie chodziło bowiem o nikomu nie znanego początkującego literata, ale 
o tego samego Mostowicza, którego nazwisko pamiętali czytelnicy zarówno 
„Rzeczpospolitej”, jak i „Kuriera Czerwonego”; twórcę żywo zaangażowanego 
w spędzające warszawiakom sen z powiek afery polityczne; ba – sam ów twórca 
był ich ofiarą. Józef Nowakowski zauważa nawet:

Po Karierze [Nikodema Dyzmy] nastąpiło to, co autorom paszkwilów politycznych rzadko 
się zdarza: zamiast kary przyszła nagroda. Mostowicz stał się najlepiej opłacanym fabrykantem 
odcinkowych romansów dla „czerwonej” prasy [...] 6.

W swojej obfitej twórczości literackiej pisarz nie uciekał od tematów aktual-
nych, związanych z niepokojami społecznymi, polityką czy codziennym życiem 
stolicy, „maleńkimi marzeniami szwaczek, panien sklepowych i widzów z peryfe-
ryjnych kin” 7. Jak stwierdza Leszek Armatys, rekordy poczytności osiągał Mosto-
wicz także za sprawą montażu „atrakcji psychologiczno-obyczajowych”, montażu 
bardzo aktualnego i zręcznie skonstruowanego 8. A jako że począwszy od roku 1932 
wydawał po dwie książki rocznie (nie pozwalając w ten sposób czytelnikom o so-
bie zapomnieć), nie ulega wątpliwości, że jego 17 powieści to swoiste „zwierciadła 
epoki”, czasem nieco krzywe, niezmiennie wszakże odbijające popularne w spo-
łeczeństwie tematy. 

Jednym z nich była kwestia emancypacji. W roku 1934 napisał Dołęga aż dwie 
powieści poruszające ten problem – Trzecią płeć i Świat pani Malinowskiej 9. 

Pierwsza przedstawia losy młodej, wykształconej Anny Leszczowej – matki 
małej Lituni i żony poznańskiego prawnika, która przyjeżdża do Warszawy do 
pracy. Znajduje zatrudnienie jako kierowniczka działu w firmie turystycznej 
„Mundus” i musi pozostać w stolicy, z dala od rodziny. Odświeża więc dawne 
znajomości – z ciotką Grażyną, senatorką, słynną działaczką społeczną na niwie 
emancypacyjnej, i z jej córką, Wandą, popularną publicystką, zajmującą się kwe-
stią równouprawnienia kobiet w życiu erotycznym. U Wandy Anna spotyka Maria-

5 Ibidem, s. 37.
6 J. N o w a k o w s k i, W kręgu obiegowych ideałów estetycznych. Szkice o literaturze popu-

larnej. Rzeszów 1980, s. 140. 
7 J. R u r a w s k i, wstęp w: T. D o ł ę g a - M o s t o w i c z, Świat pani Malinowskiej. – Trzecia 

płeć. Łódź 1989, s. 5. Utwory wybrane. T. 4.
8 L. A r m a t y s, T. Dołęga-Mostowcz – pisarz filmowy. „Ekran” 1965, nr 51/52, s. 20.
9 D o ł ę g a - M o s t o w i c z, op. cit. W dalszej części szkicu w odniesieniu do tych powieści 

używam skrótów: ŚPM (Świat pani Malinowskiej) i TP (Trzecia płeć). Liczby po skrótach wskazują 
stronice.
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na Dziewanowskiego, z którym nawiązuje romans. Dalsze wypadki toczą się 
w tempie ekspresowym – Anna rozwodzi się z mężem, ściąga do siebie córeczkę, 
zaczyna mieć problemy w pracy, życie z kochankiem okazuje się trudniejsze, niż 
sądziła. Moment kulminacyjny to choroba Lituni – w jej wyniku Anna zaniedbuje 
powinności zawodowe i zostaje zwolniona oraz rozchodzi się z Marianem. W za-
kończeniu powieści widzimy bohaterkę wyjeżdżającą z Warszawy do Żarnowca 
na zaproszenie wuja jednej z wcześniejszych współpracownic. Leszczowa ma mu 
pomagać w prowadzeniu domu i cukrowni.

Świat pani Malinowskiej to natomiast, jak pisze recenzent powieści, Jan Lo-
rentowicz: „dzieje szarego, udręczonego życia wytwornej, uczuciowej i szlachet-
nej kobiety, którą miłość złączyła z człowiekiem bardzo niskiego gatunku. [...] Bez 
wykształcenia, bez zdolności [...]. [I] [...] bez skrupułów” 10.

Mężczyznę tego – Ewarysta Malinowskiego – „Rozpiera [...] pragnienie »uży-
cia« wszelkich rozkoszy [...]”, które wiedzie go do defraudacji wielkiej sumy. 
Główna bohaterka, Bogna, ratuje utracjusza całym swym majątkiem rodzinnym 
i nie opuszcza go, chociaż w końcowych scenach nie ma już co do niego złudzeń. 
Odrzuca konkury zakochanego w niej od początku Stefana Borowicza i decyduje 
się pozostać z mężem dla tzw. dobra dziecka.

Te krótkie streszczenia fabuł powieściowych pokazują, że refleksje na temat 
funkcji społecznej kobiet, przemian obyczajowych i płciowości człowieka w „mi-
nicyklu emancypacyjnym”, jak oba dzieła nazywa Rurawski, przedstawiono bardzo 
wnikliwie. W niniejszym szkicu skoncentruję się w związku z tym głównie na 
owym dwuksięgu. Na uwagę zasługuje niewątpliwie to, że budulcem obydwu 
powieści były nie tylko popularne w latach trzydziestych XX wieku tematy, lecz 
także lektury – Mostowicz opierał się m.in. na modnej w tamtym okresie książce 
Płeć i charakter Otto Weiningera. 

Na początku poprzedniego stulecia był to prawdziwy bestseller 11. Jego tłuma-
czenie na język polski miało w Dwudziestoleciu międzywojennym kilka wydań, 
jedno sfinansowane nawet przez Bibliotekę Dzieł Naukowych 12. We wstępie do 
ostatniej edycji pracy czytamy:

Autorowi zarzucano wielokrotnie trywialność i pornografię, próbowano także zrobić 
z niego wariata. Weininger był posądzony o plagiat przez Paula Möbiusa, Freud zarzucał mu 
kradzież teorii biseksualizmu człowieka. Hałas wokół Płci i charakteru był ogromny. Jeszcze 
w roku 1906 w liście do Karla Krausa Freud oskarżał Weiningera, że [ten] za pośrednictwem 
Hermana Swobody skradł mu jego idee. W liście tym znajdujemy jednak zdanie świadczące 
o tym, że Freud, który w roku 1903 miał 47 lat i stał w cieniu popularności Weiningera, bardzo 
podziwiał młodego autora: „Nie mogę powstrzymać uczucia, że stoję w obliczu osobowości 
dotkniętej geniuszem” 13.

Choć praca Płeć i charakter pretendowała do miana naukowej, porządkującej 
pojęcia dotyczące kobiecości i męskości, w rzeczywistości stanowiła tekst antyfe-

10 J. L o r e n t o w i c z, „Świat pani Malinowskiej”. „Nowa Książka” 1934, z. 5, s. 456. Cyt. 
za: R u r a w s k i, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, s. 237.

11 Zob. G. K u n i g i e l, Otto Weininger – geniusz czy szarlatan? Wstęp w: O. We i n i n g e r, 
Płeć i charakter. Przeł. O. O r t w i n. Posł. J. P r o k o p i u k. Warszawa 1994, s. 17.

12 Zob. N o w a k o w s k i, op. cit., s. 159.
13 K u n i g i e l, op. cit., s. 17. W oryginale słowa Freuda były przytoczone po angielsku:  

„I could not help the feeling, that I stood in front of a personality with a touch of genius”. 
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ministyczny, „suchy i dogmatyczny; wnioski są w nim z góry określone, a walory 
sylogizmu – nadużyte i skompromitowane” 14. Poza partiami deprecjonującymi 
kobiecość można w dziele Weiningera znaleźć fragmenty antysemickie, którym 
później dużo uwagi poświęcił Adolf Hitler 15. Jak pisze Nowakowski:

Antyhumanitarne, szowinistyczne idee Weiningera zmaterializował i wcielił w życie [...] 
faszyzm, krwawo rozprawiając się z Żydami, komunistami, kobiecie zaś przeznaczył rolę re-
produktorki „mięsa armatniego” czy pensjonariuszki Lebensbornu – swoistej „fabryki” rasy 
panów 16.

Na popularność książki wpłynęły jednak nie tylko kontrowersyjne tezy gło-
szone na jej kartach, lecz także samobójcza śmierć jej autora. Norbert Leser, jeden 
z badaczy Weiningera, uważa, że:

„niesamowity Otto” był centralną postacią wiedeńskiego fin de siècle’u i wzorem do naślado-
wania dla prawie całej generacji urodzonej pod koniec XIX wieku. Samobójstwo [Weiningera] 
[...] było dla jego entuzjastów niczym świadectwo wiary, dawało Płci i charakterowi piętno 
autentyczności, młodego autora okryło aurą tajemniczości. Krótko mówiąc, Otto Weininger 
awansował do roli młodego idealisty, który zginął za swe przekonania 17.

Przekonania te znajdują ujście w książkach Dołęgi na dwóch poziomach – 
bezpośrednio, gdy bohaterowie o Weiningerze rozmawiają, zapewniając, że są 
wyznawcami jego zasad (najbardziej barwnym przykładem jest tu Cyprian Jemioł, 
jeden z bohaterów Profesora Wilczura), jak również poprzez specyfikę modelo-
wania postaci. W Trzeciej płci i w Świecie pani Malinowskiej idee Weiningerowskie 
zostały zrealizowane w sposób bardzo jaskrawy. Uosabiają je chociażby dwubie-
gunowe portrety kobiet, realizujące jeden z dwóch wzorców: matki lub nierządni-
cy, przy czym tej pierwszej zależy tylko na dziecku, drugiej – tylko na mężczyźnie 18. 
Dziś, po lekcji Jacques’a Lacana, powiedzielibyśmy, że stykamy się tu z „wyobra-
żeniową mitologizacją kobiety”, mającą „niewiele wspólnego z kobietą jako taką”. 
Jak pisze Paweł Dybel:

Nawet jeśli sama kobieta odgrywa wobec mężczyzny rolę „kusicielki” (Ewa) czy „świętej” 
(Oleńka [Billewiczówna]), to zostały one w obu wypadkach w równej mierze wymyślone przez 
męską wyobraźnię. [...] 

A zatem gdy Lacan powiada, że „kobieta nie istnieje”, nie znaczy to, że kobieta nie istnie-
je w ogóle, że jest tylko – jak powiada poeta – „puchem marnym”. Oznacza to, że kobieta 
„istnieje” tylko jako twór męskiej wyobraźni: już to jako kobieta-kusicielka, już to jako kobie-
ta-święta [...] 19.

Wytworami owej męskiej wyobraźni są więc występujące na kartach powieści 
Dołęgi „byty sakralne”, postrzegane jako uduchowione reprezentantki Innego – 
należą do nich matki: Bogna Malinowska i Anna Leszczowa, i „media”, pozosta-
jące na usługach fallicznej jouissance (destrukcyjnej rozkoszy) – nierządnice jak 
hrabianka Lola czy Wanda Szczedroniowa. Nawet pojawiająca się w Trzeciej płci 

14 P. Ś l i w i ń s k i, Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Poznań 1994, s. 106.
15 Zob. K u n i g i e l, op. cit., s. 19.
16 N o w a k o w s k i, op. cit., s. 159.
17 K u n i g i e l, op. cit., s. 12.
18 Zob. We i n i n g e r, op. cit., s. 78.
19 P. D y b e l, Zagadka „drugiej płci”. Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w fe-

minizmie. Kraków 2006, s. 240.
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grupa oddanych pracy społecznej, nie ulegających romansom emancypantek, któ-
rych główną przedstawicielką jest Grażyna Szermanowa, ostatecznie będzie zde-
konspirowana jako nieudane wcielenie matki. Wszystkie bohaterki prędzej czy 
później poddają się pożądaniu, przy czym dla jednych jest ono środkiem do osią-
gnięcia celu (matki), dla innych – celem samym w sobie (nierządnice). Losy każ-
dej z nich determinuje więc biologia – Anna rezygnuje z posady w „Mundusie” na 
rzecz opieki nad dzieckiem, Grażyna na łożu śmierci zaczyna nagle oczekiwać od 
syna i córki opieki, mimo że do tej pory wystarczały jej kariera i zajmowane sta-
nowisko. Mówi: „jestem ich matką, pozostanie [to] dla całego świata dostateczną 
podstawą”. Niespodziewany zwrot bohaterki w stronę macierzyństwa bezlitośnie 
wykpiwa Władek, członek dalszej rodziny: 

Co ciocia kiedy dla [...] [syna] zrobiła? Nawet gotów jestem przypuścić, że sam fakt jego 
przyjścia na świat nie był ubocznym rezultatem zwykłej podniety zmysłowej. Gotów jestem 
założyć, że w wiadomej chwili nie chodziło cioci o, że tak powiem, uzyskanie satysfakcji, lecz 
o poczęcie nowego dzielnego obywatela kraju. Poczciwy stryj Antoni. Pamiętam jego wiecznie 
zakłopotaną minę. On i wtedy musiał liczyć się z dostojnością sakramentu małżeństwa i z tym, 
że... pracuje dla ojczyzny. [TP 369]

Mężczyzna okazuje się tu, rzeczywiście, jedynie środkiem do osiągnięcia celu 
– zaludnienia kraju dziećmi, które w dalszej konsekwencji mają posłużyć do opie-
ki nad schorowaną matką. Kwestie uczuciowe są drugoplanowe („Wiedziała dobrze 
[Szermanowa], że i Antoni [tj. mąż] nie był jej bliższy” – czytamy w Trzeciej płci 
áTP 359ñ). Bohaterka nie spełniła się więc ani jako matka (choć w chwili osta-
tecznej tego żałuje), ani jako żona, ani jako działaczka – głoszone przez nią teorie 
zostają ośmieszone. Pokazuje to, że mit tytułowej „trzeciej płci” jest niemożliwy 
do realizacji, a biologia (jasno określony kodeks zachowań matki lub nierządnicy) 
zawsze w odpowiednim momencie dojdzie do głosu.

Weininger uważał, że:
Emancypacja oznacza [...] całkowitą rezygnację z seksu, gdyż tylko w ten sposób świat 

może uwolnić się od jarzma zwierzęcej zmysłowości. [...] Kobieta, która chce być wolna, musi 
przezwyciężyć swoją naturę, czyli – w ostatecznej konkluzji – musi zrezygnować z własnego 
istnienia 20.

Jedynie asceza prowadzi „do androgyne – nowego ideału ludzkości” 21. W Trze-
ciej płci zaś o celibacie nie było mowy – bohaterka, traktując seks jako środek 
odbudowy kraju po powstaniu styczniowym, płodząc dzieci, a następnie nie po-
święcając im należytej uwagi, hołdując teoriom nie przekładanym na rzeczywistość, 
unaocznia paradoksy koncepcji tytułowej „trzeciej płci”. 

W powieści czytamy:
Na forum pracy publicznej zjawia się nowy czynnik, druga płeć, wyzwolona z ciemnych 

haremów, gineceów, z kuchen i alków. Nie jest to już płeć, w którą zdołano wmówić, że jest 
piękna i słaba, bo piękno upatrywano perfidnie w słabości. Jest to świadoma swych praw i ce-
lów, wykształcona, łącząca zalety umysłu z subtelnością uczuć, śmiałość poczynań z wdziękiem 
zdrowego ciała, a zdolność do pracy z kulturą duchową, jest to nowa, trzecia płeć, przed którą 
otworzyła się szeroka przyszłość. I nic już nie zdoła ujarzmić wyzwolonej kobiety, człowieka 
może nawet pełniejszej wartości, niż go zdołał wytworzyć mężczyzna [...]. [TP 298]

20 K u n i g i e l, op. cit., s. 14–15.
21 Ibidem, s. 15.
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Mostowicz dowodzi wszakże, że taki element ujarzmiający istnieje – jest nim 
biologia. W momencie gdy „wdzięk zdrowego ciała” się kończy, ujawnia się sła-
bość, z którą tak zacięcie wyemancypowane bohaterki powieści walczą. Praca 
społeczna okazuje się wtedy bezużyteczna w wymiarze jednostkowym – Grażyna 
kona w samotności, zgorzkniała i zła, bo nie ma przy sobie dzieci. Kultura ugina 
się pod ciężarem natury. Czynnikiem konserwującym społeczny system ról płcio-
wych jest zatem w powieści Mostowicza porządek przyrodzony.

Wykorzystanie słynnej pracy Weiningera przez autora Kariery Nikodema 
Dyzmy osadza jego twórczość w tradycji modernistycznej, rozpatrującej kobiecość 
przede wszystkim w kategoriach biologicznych, traktującej ją jako nicość, meta-
fizyczną negatywność. Ulegające popędom ciała nierządnice to wcielenia XIX-
-wiecznych femmes fatales 22, kobiet wampirów, zmysłowych i okrutnych kusicie-
lek, wysysających z mężczyzn wszystkie soki życiowe. Matki uosabiają natomiast 
narzędzia kastracji – pozbawiają mężczyzn męskości po tym, jak ta staje się dla 
nich bezużyteczna. 

Jak na tym tle prezentują się postaci męskie? Ich wizerunki okazują się równie 
dwubiegunowe, jak kobiece. Jedni, np. Ewaryst Malinowski, są – w obiegowym 
znaczeniu owego słowa – samcami. Typ ten, zgodnie z zaleceniami Weiningera:

musi z [...] [kobietą] spółkować, gdyż ona chce spółkowania, musi ją bić, gdyż chce być bita, 
hipnotyzować, gdyż chce być hipnotyzowana, musi jej okazywać zalotami, jak nisko wartość 
jej samą w sobie ceni – gdyż ona chce komplementów i nie chce być sama w sobie szanowana 23.

W Świecie pani Malinowskiej czytamy, jak Bogna, żona Ewarysta:
Zapłakiwała się nocami, gdy [mąż] nie wracał, dręczyła się przeczuwaniem jego rozkoszy 

w ramionach innej kobiety, zdawała sobie sprawę, że trzeba, że powinna, że musi przynajmniej 
odsunąć się odeń, nie poniżać się do wyczekiwania jego przelotnego kaprysu, lecz wystarcza-
ło, by wszedł do sypialni, i wszystkie głosy cierpienia i rozsądku milkły od razu. 

Jakież to było poniżające, gdy przypominał ją sobie i z oczyma szklistymi od alkoholu, 
z twarzą bladą i nabrzmiałą, z oddechem przesyconym winem obdarzał ją swymi pieszczotami. 
a jednak nie umiała się wyrzec ich i płakała z rozkoszy i ze wstydu. [ŚPM 161] 

Ewaryst jest więc brutalny, nieokrzesany, zwierzęcy – nie jest jednak samcem 
w rozumieniu psychoanalizy Lacanowskiej. Można bowiem o nim powiedzieć 
wiele, ale nie to, że nie podlega funkcji fallicznej. Wręcz przeciwnie: na każdym 
kroku odczuwa w sobie brak, kompleks, który właśnie za sprawą kobiety – „obiek-
tu małe a” 24 – stara się zaspokoić. Najpierw poprzez małżeństwo z Bogną – damą 

22 Jak pisze A. M a r t u s z e w s k a  (Kobieta fatalna. Hasło w: Słownik literatury popularnej. 
Red. T. Żabski. Wrocław 2008), charakterystyczna dla literatury popularnej polaryzacja świata 
przedstawionego zakłada współistnienie protagonistów o randze archetypów, m.in. kobiety anioła 
(matka) i kobiety fatalnej (nierządnica). Ta ostatnia w powieści popularnej po raz pierwszy pojawia 
się w Tajemnicach Paryża E. S u e g o  w osobie Cecylii, satanicznej Kreolki. Potem nieskończoną 
liczbę razy można ją spotkać w romansach jako rozpustną rywalkę głównej pozytywnej bohaterki, 
doprowadzającą zakochanych w niej mężczyzn do ruiny moralnej i finansowej, a często nawet do 
śmierci. Ten ostatni motyw funkcjonuje zresztą niekiedy całkiem samodzielnie, stanowiąc osnowę 
fabuły, np. w Magnacie M. R o d z i e w i c z ó w n y  (1898) czy w Trującym kwiecie S. K i e- 
d r z y ń s k i e g o  (1914), opartej w obu przypadkach na motywie beznadziejnej i zakończonej sa-
mobójczą śmiercią miłości ubogiego młodzieńca do pięknej, bogatej i bezlitosnej arystokratki.

23 We i n i n g e r, op. cit., s. 279.
24 Jak pisze P. D y b e l  (op. cit., s. 255–256), w teorii Lacana „obiekt małe a” to pewnego 
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z wyższych sfer, następnie poprzez romanse z wyrafinowaną Lolą czy jedną z po-
pularnych aktorek. Kobieta jest przez niego traktowana jak „piękny obiekt”, którym 
żywi się jego pragnienie. Zwrot Malinowskiego w stronę biologii służy zatem 
tylko dowartościowaniu się – stanowi środek do osiągnięcia pełni męskiej pod-
miotowości, „zdobycia” fallusa wyobrażeniowego, gdyż w nim, jak pisze Dybel 
w Zagadce „drugiej płci”:

Mężczyzna upatruje [...] gwaranta własnej dominacji i władzy, obnosząc się z nim dumnie 
wobec innych. W istocie jednak jego roszczenie do „posiadania” fallusa jest zbudowane na 
nicości, gdyż aby je urzeczywistnić, musiałby on równocześnie „być” owym fallusem. A więc 
przekształcić się w kogoś na wzór mitycznego Ojca, którego nie obowiązywały żadne zakazy 
i który w swojej wszechmocy byłby bytem pełnym (nie „wykastrowanym”). Taki ojciec uosa-
biający pełnię ludzkiego bytu, którego nie dotyczą wszelkie ograniczenia, stanowi jednak tylko 
produkt męskich fantazji o wszechmocy i obiektywnie nigdy nie istniał (i zaistnieć nie mógł) 25. 

Mężczyźni tacy jak bezwolny Borowicz, bohater Świata pani Malinowskiej, 
„we własnej psychice widzący brak woli zdobywania, woli egzystencji, woli prze-
trwania” (ŚPM 43), czy Dziewanowski z Trzeciej płci, są również pozbawieni tego 
symbolu „pełni bytu i kreatywności sił życia [...]” 26. U nich brak ten sprowadza 
się do manifestacji impotencji (również w sensie fizycznym), bezpłodności, nie-
mocy twórczej, bezwolności i słabości. Utraconej przez nich zdolności do cało-
ściowego doświadczania bytu nie można jednak odbudować kobiecością, ponieważ 
traktują ją oni w kategoriach sakralnych. Wyobrażona przez nich kobieta – matka 
– nie wypełnia braku w nich samych, lecz tylko go potęguje. Marian mówi do 
Anny:

Od dawna na próżno usiłuję znaleźć w sobie te konkrety, na których opiera się moja tęsk-
nota, a raczej mój pietyzm dla pani, dla tego zespołu różnorodnych sił, które dają pani, takim 
kobietom, jak pani, przewagę, bezapelacyjną przewagę nade mną. [TP 270]

Przewaga ta zasadza się m.in. na umiejętności intuicyjnego zdiagnozowania 
męskiego braku. Dybel pisze:

Kobieta również chciałaby „posiadać” fallusa, który – podobnie jak dla mężczyzny – jest 
w jej oczach symbolem utraconej pełni. Ale pozbawiona jego „realnego” odpowiednika musi 
zrezygnować z podobnych roszczeń. Ten brak rekompensuje sobie fantazją otrzymania fallusa 
na powrót od mężczyzny. W tym celu jednak musi zwrócić na siebie jego uwagę: pobudzić jego 
pragnienie. Dlatego kobieta stara się zaprezentować mężczyźnie jako sam fallus, tzn. jako ta, 
która wprawdzie fallusa nie „posiada”, ale za to nim „jest”. Stara się więc swoim wyglądem 
pobudzić w mężczyźnie fantazje, które wyrastają na podłożu skrywanego przez niego „braku”. 

rodzaju „obiekt zastępczy”, wytwarzający jakiś pozór. „Dlatego podmiot, który, ulegając fascynacji 
nim, stara się [...] [go] dla siebie bez reszty zagarnąć, zmierza do uzyskania czegoś z założenia nie-
możliwego. Tego rodzaju obiektem »z nadmiarem« mogą stać się w jego oczach części ciała ludz-
kiego (np. piersi), części kobiecej garderoby (w fetyszyzmie) czy też obiekty bardziej abstrakcyjne 
(pieniądze, tytuły, określone przedmioty zbytku itd.), z którymi kojarzy on określoną »rozkosz«, nie 
będąc w stanie nigdy nasycić się nią do końca. Są to, innymi słowy, obiekty niemożliwe, które, 
zjawiając się w miejscu Braku, kryją w sobie iluzoryczną obietnicę jego »wypełnienia«. Dzięki nim 
dokonuje się fantazmatyczne odwrócenie – i przesłonięcie zarazem – tego, co jest. Podmiot wyobra-
ża sobie, że »początek« rzeczy nie był określony przez Brak, ale miał on postać mitycznej pełni, 
która została przezeń utracona. Dlatego też za pośrednictwem wyobrażonych przez siebie »częścio-
wych« obiektów mógłby go w jakiejś mierze odzyskać”.

25 Ibidem, s. 250.
26 Ibidem.
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Słowem, stara się ona wykorzystać dla siebie jego słabość, wyczuwając instynktownie to, co 
jest jego achillesową piętą 27.

W przypadku Ewarysta chodzi o brak ogłady, wykształcenia, zdolności. Bogna, 
wypełniając te braki swoją osobą (stając się „obiektem małe a”), z jednej strony 
„daje” fallusa, z drugiej – „otrzymuje” go, dzięki czemu może urodzić dziecko 
i usunąć brak w sobie samej. U Mariana podłoże „utraconej pełni” stanowi nato-
miast jego relacja z matką. W powieści czytamy:

Sfera życia płciowego nie miała dla nich zagadek. Dziewięcioletni podówczas Kazik 
i sześcioletni Maryś byli obecni w sypialni matki, by na jej żądanie widzieć, jak przychodzi na 
świat mała, czerwona i płacząca istotka, ich nowa siostrzyczka Irenka. Dla obu chłopców, 
szczególnie zaś dla Mariana, chwila ta była obrazem tak potwornym, że długo potem budził się 
w nocy z krzykiem przerażenia. [...] Ojciec umarł mu, gdy [Maryś] miał zaledwie lat osiem, 
matka w pięć lat później. Jeżeli śmierci jej nie odczuł zbyt dotkliwie, było to wynikiem ich 
wzajemnego stosunku. Pani Dziewanowska nigdy nie pieściła dzieci, nigdy nie gawędziła 
z nimi. [...] 

Marian przypuszczał, że to właśnie wywarło decydujący wpływ na powstanie w nim wręcz 
organicznej potrzeby obcowania z kobietami, których wpływom mógłby z inercyjnym zaufaniem 
ulegać, które stanowiły indywidualność, rzucającą dostatecznie wielki cień, by w nim można 
było czuć się zależnym, bezpiecznym i spokojnym. [TP 274]

Dziewanowski do zapełnienia braku w sobie samym potrzebuje zatem kogoś, 
kto zająłby miejsce jego nieobecnej matki. Anna nadaje się do tej roli świetnie – 
budzi fantazje wyrastające na podłożu skrywanego przez Mariana braku, jawi mu 
się jako kobieta „świadoma, silna, władcza”, a przy tym: „dziwnie jasna, zdumie-
wająco prosta, emanująca tym ciepłem, jakiego nie znał, a jakie wyobrażał sobie 
w przeciętnych uczuciach przeciętnych matek” (TP 275). 

Bohater nie potrafi jednak „nasycić się” siłą Anny, „wyobrażeniowa strategia” 
nie przynosi rezultatu. Marian cały czas stoi w obliczu pustki, w równym stopniu 
zniewalającej, co przerażającej. Konfrontuje się ze „znaczącym” fallusa, w którym 
„Nie ma [...] żadnej »pozytywności«” 28.

Zderzenie z fallusem symbolicznym sprawia, że Dziewanowski wciąż nie 
pracuje, całymi dniami przesiaduje w kawiarniach, nie potrafi o siebie zadbać. 
Mimo że jest oczytany i w środowisku warszawskich intelektualistów cieszy się 
dużym autorytetem, pozostaje „bezpłodny” – poddaje pomysły innym, lecz sam 
niczego nie tworzy. Próba przezwyciężenia impasu za sprawą kobiety kończy się 
fiaskiem, gdyż postawienie znaku równości między nią a zmarłą matką bohatera 
aktywuje zaszczepiony w nim lęk związany z kobiecym ciałem („potwornością” 
narodzin 29) i prowadzi do jego impotencji. 

27 Ibidem, s. 251.
28 Ibidem, s. 252.
29 Wiązanie kobiet z potworami można odnaleźć już w pracy A r y s t o t e l e s a  Pochodzenie 

zwierząt. Ludzka norma dotycząca struktury cielesnej opiera się tam na modelu męskim – jeżeli 
poczęcie przebiega prawidłowo, rodzi się chłopiec. Jak pisze urodzona we Włoszech filozofka i teo-
retyczka feministyczna R. B r a i d o t t i  (Matki, potwory, maszyny. W: Podmioty nomadyczne. 
Ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym. Przeł. A. D e r r a. Warszawa 2009, 
s. 116), narodziny dziewczynki są „anomalią, wariacją na temat głównego tematu, jakim jest rodzaj 
męski”. Powołując się na ów przykład, badaczka pokazuje, że począwszy od starożytności kobiecość 
jest znakiem nieprawidłowości, natomiast różnica seksualna – podrzędności. Najpełniej unaocznia 
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Na kartach powieści Leszczowa kilkakrotnie wspomina o „niepełności” jej 
relacji z kochankiem. Sytuacja zostaje nazwana wprost, gdy Dziewanowski poży-
cza podwładnej Anny, Bubie, książki Freuda. „Jedno nie ulegało wątpliwości, że 
była tam mowa o impotencji, o kompleksie Edypa i, nie wiadomo dlaczego, o łożu 
matki”– czytamy w Trzeciej płci (TP 388). Buba: 

Ze zdumieniem stwierdziła, że wszystkie podkreślenia i dopiski dotyczą jednej tylko i tej 
samej kwestii. O ile mogła zrozumieć, chodziło tu o impotencję, wynikającą z jakiegoś kom-
pleksu, a cała rzecz polegała na tym, że jeżeli mężczyzna opanowany przez ten kompleks zako-
cha się w jakiejś kobiecie, to w stosunku do niej jest impotentem, gdyż w podświadomości kochał 
się kiedyś we własnej matce i czuł do niej pociąg (co za obrzydliwość), a później, podrastając, 
dowiedział się, że tego nie wolno, i nastąpiło jakieś zahamowanie. Taki ma pecha! [TP 399]

Mostowicz popularyzuje zatem w swoim „minicyklu emancypacyjnym”, poza 
tezami Weiningera, również twierdzenia Sigmunda Freuda, przy czym słowo „po-
pularyzuje” nie tyle oznaczałoby tu rozpowszechnienie, co podanie ich w wersji 
„pop” – spłyconej, dostosowanej do masowego odbiorcy, sparodiowanej. W ro- 
ku 1938 Maria Kuncewiczowa zauważała:

Odkąd Freud zaopatrzył w efektowne etykiety swoje perspektywy na podświadomość, 
odkąd nowymi nazwami powiązał w kompleksy różne bardzo stare zespoły uczuć – pisarze, 
znęceni magiczną atmosferą naukowości, zaczęli częstokroć traktować swoją pracę literacką 
jako trud preparatorów laboratoryjnych czy chirurgów 30.

Międzywojenna moda na literackie psychoanalizowanie nie mogła ujść uwadze 
Dołęgi; miast ku naukowości, ucieka on jednak w stronę „imitacji dyskursu inte-
lektualnego” i parodii 31, tworzy coś na kształt „poppsychoanalizy”.

Jej istota w przypadku Trzeciej płci zasadza się na relacji Dziewanowskiego 
z Anną. „Bo ja mam dla ciebie uczucie [...] jakby dziecka do matki [...]” – wyzna-
je mężczyzna, a kobieta konkluduje, że w ich stosunku:

rzeczywiście [...] jest coś z synostwa i macierzyństwa, co zresztą da się wyjaśnić bardzo prosto. 
Każda kobieta odnosi się do bliskiego sobie mężczyzny z pewnym odcieniem matczynej tro-
skliwości, a podkreśla to jeszcze życiowa niepraktyczność Mariana, wymagająca nieustannej 
opieki. [TP 351]

Należałoby tu poczynić zastrzeżenie, iż nie tyle „każda kobieta”, co „kobiety 
macierzyńskie” właśnie, o których Weininger pisze, że „już jako dziewczęta są 
[one] matkami wobec mężczyzny [...]” 32. Uczucie między parą matka–impotent 
stanowi zarazem idealną ilustrację Lacanowskiego twierdzenia o miłości jako 

to, jej zdaniem, obraz kobiecego ciała podczas ciąży i macierzyństwa – o nieustalonej formie, bu-
dzący morfologiczne wątpliwości. Kobiece ciało zmienia się (puchnie, rozrasta się) niczym męski 
organ seksualny w trakcie erekcji. Wychwycenie podobieństw między erekcją a ciążą, paradoksal-
nie, uwypukla nieuchronną różnicę, gdyż, jak dowodzi Braidotti, rozpoznanie bliskości i oddziele-
nia prowadzi do chęci pomniejszenia kobiety w tym sensie, iż jawi się ona jako inna niż przewidu-
je męska norma. A jako że potwór to „cielesny byt [...] anomalny i dewiacyjny (odbiegający od 
normy) [...]”, B r a i d o t t i  konkluduje: „Kobieta, jako znak różnicy, jest potworna” (ibidem, 
s. 116–119). 

30 M. K u n c e w i c z o w a, Ciąg dalszy rozmowy. „Sygnały” 1938, nr 40, s. 3.
31 H. K i r c h n e r, Powieść popularna. Poetyka powieści popularnej. W zb.: Literatura polska 

1918–1975. T. 2: 1933–1944. Red. A. Brodzka, H. Zaworska, S. Żółkiewski. Warszawa 1993, s. 845.
32 We i n i n g e r, op. cit., s. 84.
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dawaniu tego, czego się nie ma: Anna kocha Mariana za to, czego ten nie może jej 
dać 33. Ową paradoksalną sytuację unaocznia cytat: 

Właśnie dzięki temu [że nie znajdowało swego całkowitego wyrazu] szczęście jej było 
jakiegoś wyższego, nieprzeciętnego, nadludzkiego gatunku. [TP 326]

„Nadludzkość” uczucia stoi jednak w sprzeczności z biologią, dlatego zostaje 
ono unieważnione. Sprzeniewierzenie się naturze poprzez zamianę ról genderowych 
– Marian jest bierny, niezaradny, niesamodzielny, a więc wyposażony w cechy 
stereotypowo kobiece, natomiast Anna, mimo że uosabia instancję macierzyńską, 
zarządza całą relacją kochanków, znajduje się po stronie władzy (męskości) – do-
prowadza do nieszczęścia. Rozpad ich związku przypomina o p o w i n n o ś c i 
słuchania głosu natury, poddania się biologii, gdyż praktyka przeciwna unieszczęś- 
liwia renegatów, a także przynosi szkodę całemu społeczeństwu. „Zostaje ono 
osłabione, kiedy kobiety zabierają się na przykład do rządzenia, a mężczyźni 
»babieją« i rozpraszają się w domowych pracach” – pisze Kazimierz Ślęczka, 
omawiając biologiczną koncepcję porządku społecznego 34. 

Możliwe dzięki rozwojowi psychoanalizy wprowadzenie problemu płci do 
literatury popularnej okresu międzywojennego włącza ją zatem w obszar debaty 
społecznej nad funkcjami mężczyzn i kobiet. Za sprawą odpowiednio „przystoso-
wanej” teorii Freuda:

Potężnieje tendencja do ponownego eksponowania prawdziwych czy rzekomych różnic 
między płciami kosztem pomniejszania znaczenia i zakresu elementów wspólnych, skłonność 
do polaryzującego podporządkowania bogatej różnorodności typów osobowości i zachowania, 
występujących szeroko u obu płci, przyjętemu z góry dychotomicznemu podziałowi na „ko-
biece” i „męskie” 35.

Wszystko, co tym podziałom się wymyka, zostaje szybko unieważnione – tak 
dzieje się np. z postacią Mariana, odsyłającą do tradycji modernistycznej w równym 
stopniu, co kobiece bohaterki prozy Dołęgi. 

Dziewanowski, jak stwierdza monografista Mostowicza:
przypomina niektórych bohaterów powieści okresu Młodej Polski. Jest to człowiek, który do-
starcza innym wielu bodźców, sam jednak nie działa, nie pisze, nie publikuje. Marian cierpi na 
paraliż woli 36.

Tak ukształtowany wizerunek, zestawiony z dwoma wariantami Weiningerow-
skiej kobiecości – uosabiającą matkę Anną i wcielającą nierządnicę Wandą – po-
kazuje, że literatura popularna Dwudziestolecia międzywojennego zwraca się ku 
myślowym koncepcjom młodopolskim. Potwierdza to forsowaną przez część ba-
daczy tezę, jakoby Młoda Polska stanowiła wręcz kolebkę całej beletrystki oma-
wianego typu. Genezę takiego stanu rzeczy Hanna Kirchner upatruje we współist-
nieniu kultury modernistycznej z „żywiołowym przyrostem rynku czytelniczego 

33 Lacan wysnuł te wnioski, omawiając postać Dory – jednej z pacjentek Freuda. Szerzej pisze 
o tym L. M a g n o n e  (Wokół „żony rzeźnika”. Modele histerii u Freuda i Lacana. W zb.: Freud 
i nowoczesność. Red. Z. Rosińska, J. Michalik, P. Bursztyka. Kraków 2008, s. 184).

34 K. Ś l ę c z k a, Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu. Kato-
wice 1999, s. 34–35.

35 Ibidem, s. 66.
36 R u r a w s k i, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, s. 226.
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i pierwocinami kultury masowej, szczególnie z tak zwaną kulturą dziennikarską, 
rozumianą jako synonim trywializacji myśli i sztuki, piętnowaną przez wielu pi-
sarzy tego czasu, choćby przez Berenta w broszurze Źródła i ujścia nietzscheani-
zmu”. 

To niskie potomstwo literatury młodopolskiej rodzi się też z pewnych właściwości stylu 
modernistycznego, który nade wszystko stara się wysłowić uczuciowość, tak drogą powieści 
trywialnej [...].

Młoda Polska zaopatrzyła też powieść popularną w ponętne motywy artysty, spójni dusz, 
grzechu i chuci, metempsychozy, przekazała jej swój panerotyzm i mizoginizm, upodobanie 
do spirytyzmu, zjawisk demonicznych i lucyferyzmu, swój kult egzotyki, swą tęsknotę do 
nadczłowieka i witalistycznej „wiedzy radosnej”, wreszcie estetyzm i nastrojowość. Przyby-
szewski ze swych powieści i dramatów, Żeromski z Dziejów grzechu ucieleśniają ten paradoks 
modernizmu: arystokratyzm sztuki, obcowanie artysty z Absolutem i zarazem motywy „bru-
kowe”. Inspiracje te ulegają w powieści popularnej trywializacji i skostnieniu: powieść o arty-
ście staje się romansem z wyższych sfer, styl wysoki sprzyja cudowności i eskapistycznym 
zadaniom pisarstwa popularnego 37. 

Podsumowując, występujące na kartach Trzeciej płci środowisko artystów, 
skupione wokół kawiarni Mazowieckiej, dekadentyzm Dziewanowskiego, wybu-
jałe wątki romansowe, przedstawienie ludzkiej seksualności w kategoriach zwie-
rzęcej chuci 38, dwubiegunowe obrazy kobiecości, mizoginizm, wreszcie – trawe-
stacja nietzscheańskich ideałów pana i niewolnika w postaciach powieściowych 
samców i impotentów łączą zatem pisarstwo Dołęgi z ową „kolebką literatury 
popularnej”. Nie bez znaczenia wydaje się tu fakt, że mieszczańska rzeczywistość 
lat wielkiego kryzysu międzywojnia jest niebywale podatnym gruntem dla finde-
sieclowych doświadczeń 39. Samo wskazanie łączności z epoką poprzednią nie 
wystarczy jednak do pełnego zrozumienia fenomenu pisarskiego Mostowicza. 
Rozwijane na kartach jego „powieści emancypacyjnych” wątki dekadenckie i mi-
zoginistyczne doprawiane są bowiem zbeletryzowanymi osiągnięciami ówczesnej 
myśli naukowej (freudyzm), a następnie wzbogacane o tradycję jeszcze dawniejszą 
– happy end zostaje zagwarantowany przez obietnicę ziemiańskiej arkadii. Triumf 
natury objawia się tu zatem dwojako – poprzez zwycięstwo „tradycyjnie” pojmo-
wanych ról genderowych i zwrot w stronę biologizmu, jak również przez odwoła-
nia do życia prostego, czyli bliskiego „odwiecznym prawom”. Nie zwycięża więc 
sama biologia, ale biologia zapośredniczona przez historię; biologia pojmowana 
jako środek budowania zdrowego społeczeństwa. 

37 K i r c h n e r, op. cit., s. 827.
38 Jednym z przykładów jest tu choćby opis współżycia Wandy z mężem:
„[...] rzucał się na nią nieprzytomny, brutalny, charczał i brał ją w tym rozjuszeniu, zagarniając 

pod siebie łapami. 
Wychodziła z tego krótkiego, spazmatycznego uścisku posiniaczona, z rozgniecionymi warga-

mi, z obolałymi mięśniami i nasycona do granic możliwości jego okrucieństwem i zwierzęcością” 
(TP 295).

39 Zauważyli to już inni badacze. M. W y k a  (W połowie Dwudziestolecia. „Życie Literackie” 
1969, nr 17, s. 23), charakteryzując „połowę Dwudziestolecia”, słusznie stwierdziła, że znów znale-
ziono się „blisko modernistycznych doświadczeń”, a N o w a k o w s k i  (op. cit., s. 170–171) pisał, 
iż „modernistyczny panerotyzm, mizoginizm i weiningeryzm tworzą w powieściach Tadeusza Do-
łęgi-Mostowicza swoisty splot dzięki ich niemałym związkom z mieszczańską rzeczywistością lat 
wielkiego kryzysu międzywojnia”.
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Walter Benjamin definiował modę jako dziedzinę mającą „zmysł odnajdywania 
tego, co aktualne, choćby tkwiło gdzieś w gęstwinie zaprzeszłości”. I dodawał: „Jest 
ona [tj. moda] tygrysim skokiem w przeszłość” 40. Przeszłość ta dochodzi do głosu 
w prozie Dołęgi-Mostowicza poprzez gwarantujące jej poczytność i umożliwiające 
balansowanie na granicy skandalu dziedzictwo modernizmu, a także poprzez sank-
cjonujące terapeutyczny wymiar literatury popularnej wpływy pozytywistyczne. 
Powieść popularna staje się w tym kontekście nie tylko lustrem odbijającym aktu-
alne wydarzenia i problemy (choćby z postrzeganiem ludzkiej seksualności w po-
wiązaniu z oddziałującym na nią kontekstem kulturowym, który poddaje ją różne-
go rodzaju ograniczeniom), ale też, nawet bardziej, sferą azylu, pokazującą, że 
wszystko jeszcze „będzie dobrze”. Właśnie dlatego bezpośrednią tradycję między-
wojennej beletrystyki popularnej stanowi, obok twórczości młodopolskiej, reali-
styczna proza pozytywizmu, a zwłaszcza jej powieść tendencyjna. Z niej literatu-
ra popularna czerpie „fabuły »z życia«, gust do wątków społeczno-obyczajowych, 
strywializowane tematy »pracy u podstaw« czy emancypacji kobiet” oraz, przede 
wszystkim, zasadę pisania „ku pokrzepieniu serc” 41. Nowakowski stwierdza:

Mieszczańska kultura dzięki [...] nurtowi modernistycznemu i naturalistycznemu była 
w pełni świadoma swego kryzysu, nic więc dziwnego, że wytworzyła sferę azylu, łatwej tera-
pii w postaci literatury popularnej. Jednym z ogniw tej terapii był szlachecki tradycjonalizm, 
ucieleśniony w Sienkiewiczowskich mitach. W konsekwencji reprezentanci szlachty ziemiań-
skiej stali się idolami mieszczańskiego odbiorcy popularnej literatury – podobnie jak reprezen-
tanci arystokracji. Mieściła się w tym mieszczańska tęsknota za życiem pogodnym, ułatwionym, 
zawarte były utajone tęsknoty za życiem stabilnym i spokojnym w fazie ostrych kryzysów 
politycznych i ekonomicznych 42.

Nic zatem dziwnego, że w finale Trzeciej płci czytamy, iż Anna, po wszystkich 
miejskich perypetiach, spotyka inżyniera Oskierkę, właściciela cukrowni w Żar-
nowcu, proponującego jej posadę „sekretarki, prawej ręki, słowem osoby zaufanej 
i życzliwej, która by [mu] i dom [...] poprowadziła, i miała oko na wszystkie [jego] 
[...] sprawy” (TP 460). Leszczowa z córeczką wyrusza więc do cukrowni, która 
„zawsze bywa swego rodzaju małym światkiem zamkniętym” (TP 458), a zakoń-
czenie powieści daje podstawy, by sądzić, iż na wsi bohaterka osiągnie spełnienie 
nie tylko zawodowe. Bogna ze Świata pani Malinowskiej nie ma wprawdzie tyle 
szczęścia – w wyniku źle ulokowanego uczucia kończy jako smutna, spracowana 
kobieta – istnieje jednak szansa, że dla jej córki los będzie bardziej łaskawy. Oka-
zuje się bowiem, iż krewny Bogny zapisał jej kawałek ziemi, którą ta pragnie 
przepisać na Danusię. Ziemia ta, w całej powieści przedstawiana jako wartość 
najwyższa („Wyzbywanie się ziemi, czyli wartości nieprzemijającej, dla czego bądź 
na świecie – jest idiotyzmem” – czytamy w książce áŚPM 182ñ), daje nadzieję na 
lepsze jutro. Niejasna obietnica wiejskiej arkadii wyraźnie kontrastuje z teraźniej-
szością „rozgrzanej ulicy pełnej hałasu i gwaru, w którym niepodobna [...] dosłyszeć 
odgłosu własnych kroków na szarych kwadratach betonowych płyt chodnika” (ŚPM 
226).

40 W. B e n j a m i n, O pojęciu historii. W: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wybór, oprac. 
H. O r ł o w s k i. Poznań 1996, s. 422 (przeł. K. K r z e m i e n i o w a).

41 K i r c h n e r, op. cit., s. 827.
42 N o w a k o w s k i, op. cit., s. 182.
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A b s t r a c t

SABINA KWAK 
(University of Silesia, Katowice)

THE PROBLEM OF SEX IN INTER-WAR POPULAR LITERATURE.  
A MALE AND AN IMPOTENT MAN IN TADEUSZ DOŁĘGA-MOSTOWICZ’S PROSE

Receivers as well as protagonists of a marked part of Tadeusz Dołęga-Mostowicz’s works were 
women; in this way the writer appreciated the women’s role in the process of shaping the mass liter-
ary affinities. Not surprising is then the fact that majority of scholars (e.g. Piotr Śliwiński, Józef 
Rurawski) focus their research on female literary portraits. The issue of emancipation, being one of 
the key problem of Dołęga-Mostowicz’s novels, is conductive to it. The method of modelling male 
character omitted or neglected in philological reading deserves attention as it allows to grasp a full 
picture of sex and the sexual in the Inter-war popular writing. Resorting to the instruments (mainly 
Lacanian) of psychoanalysis, the author of the article analyses the figures of Stefan Borowicz, Ewaryst 
Malinowski, and Marian Dziewanowski, and offers a catalogue of males and impotent men from the 
Inter-war bestsellers. 
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„TOPOGRAFIA POŻĄDANIA” – KONSTRUOWANIE PRZESTRZENI 
WOKÓŁ HOMOSEKSUALNYCH BOHATERÓW  
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Francuski filozof, uczeń Michela Foucaulta i Pierre’a Bourdieu, Didier Eribon 
w pierwszej części najważniejszej spośród swoich książek, Refleksji o kwestii 
homoseksualnej 1, próbuje opisać „świat obelgi”, a więc rzeczywistość, z którą – 
przynajmniej okresowo – stykać się musi każda osoba o nienormatywnej seksual-
ności. Bardzo wiele miejsca poświęca on zagadnieniu, które pozwoliłem sobie 
nazwać w tytule tego szkicu „topografią pożądania”. Czy topografia pożądania 
homoseksualnego (bo nim będę się tu zajmował) różni się od topografii pożądania 
mieszczącego się w ramach heteroseksualnej normy? I jak w ogóle rozumieć termin 
„topografia pożądania”? 

Szlagwortem wszelkich badań spod znaku feminizmu, gender czy queer jest 
denaturalizacja quasi-naturalności seksualności heteroseksualnej i związanego 
z nią „heteropatriarchatu” we wszelkich jego – instytucjonalnych, kulturowych, 
społecznych, ekonomicznych – przejawach. Wytyczenie topografii nienormatyw-
nego pożądania powtarza ten gest denaturalizacji. Analizując przestrzenną mo-
bilność i „miejsca skupienia” takiej seksualności i jej – przepraszam za nieele-
gancką metaforę – nosicieli, można wskazać miejsca, gdzie ona się skupia, i takie, 
gdzie środowisko jest jej zdecydowanie nieprzyjazne; miejsca, z których ucieka, 
miejsca, gdzie się rozprasza, wszelakie jej heterotopie. Tego typu napięcie wy-
twarza się np. między środowiskiem wiejskim a przestrzenią wielkomiejską. 
Topografia nienormatywnego pożądania w przeciwieństwie do pożądania sank-
cjonowanego normatywnością ma więc charakter niejednorodny. Można założyć, 
że celem działania politycznego większości ruchów „mniejszości seksualnych” 
jest topograficzne „spłaszczenie” tej urozmaiconej przestrzeni tak, aby stała się 
nieodróżnialna względem monotonnej topografii pożądania, któremu przyznaje 
się status normatywnego –

ci, którzy uważają się dziś nawet za najbardziej wolnych, mieszkańcy wielkich miast w świecie 
zachodnim muszą umieć nieustannie negocjować swoje relacje ze światem zewnętrznym: 

1 Tytuł świadomie nawiązuje do Refleksji o kwestii żydowskiej J.-P. S a r t r e’a (Przeł.  
J. L i s o w s k i. Warszawa 1957).
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wiedzieć, kiedy można podać partnerowi rękę, wiedzieć, kiedy jawnie okazywać uczucie part-
nerowi, a kiedy lepiej tego nie robić 2.

Efektem przestrzennej niejednorodności jest nie tylko według Eribona, ale 
także np. Henninga Becha 3, „ucieczka do miasta” 4. Miasteczko, wieś, prowincja – 
one szczególnie mocno konstytuują „świat obelgi”, a ponieważ „jedną z zasad or-
ganizujących gejowsko-lesbijską podmiotowość jest poszukiwanie sposobów uni-
kania obelgi i przemocy” 5, naturalna zdaje się mobilność skierowana ku wielkiemu 
miastu. Stanowi ona prawidłowość historyczną i socjologiczną, którą potwierdzają 
badania historyków homoseksualności, takich jak John Boswell 6, Rictor Norton 7, 
George Chauncey 8 czy Allan Berubé, który w swojej słynnej pracy Coming Out 
Under Fire 9 odtworzył warunki formujące San Francisco jako „miasto gejowskie”. 
Stało się tak, twierdzi amerykański badacz, podczas drugiej wojny światowej i tuż 
po niej. San Francisco było miastem, do którego kierowano amerykańskich żołnie-
rzy zwalnianych ze służby na Pacyfiku za homoseksualizm. Nie mogąc pokazać się 
w swoich miastach i miasteczkach, zostawali tam, w San Francisco, „nie dlatego, 
że tu jest tak wspaniale, ale dlatego, że tam jest tak strasznie” 10.

Historycznych świadectw tej mobilności możemy szukać w klasycznej pracy 
Magnusa Hirschfelda, który w Berlins Drittesgeschlecht (1904) skatalogował 
kluby, restauracje, hotele i łaźnie uczęszczane przez homoseksualistów 11. Świadectw 
podobnej natury nie szczędzi nam też literatura, wystarczy przywołać Studnię 
samotności Radclyffe Hall, której bohaterka musi opuścić rodzinną posiadłość 
i ukochaną okolicę ze względu na ujawnienie jej lesbijskiego romansu. Na szczę-
ście trafia – po licznych perypetiach na frontach pierwszej wojny światowej – do 
powojennego Paryża, w którym ukonstytuowało się lesbijskie środowisko. Boha-
terka romansu staje się jego częścią.

Eribon mówi o XIX-wiecznej proweniencji „mitologii miasta”: 
współwystępowała [ona] z ogólniejszą mitologią podróży i wygnania nie tylko do stolicy, ale 
także do innego kraju, na inny kontynent. Z pewnością istniała – i zapewne wciąż istnieje – 
fantasmagoria jakiegoś g d z i e  i n d z i e j  wśród osób homoseksualnych, g d z i e  i n d z i e j 
ofiarowujące możliwość realizacji zamierzeń, które we własnym kraju wydawały się niemoż-
liwe, niewyobrażalne 12.

  2 D. E r i b o n, Réflexions sur la question gay. Paris 1999, s. 33.
  3 H. B e c h, When Men Meet. Homosexuality and Modernity. Chicago 1997.
  4 Tak brzmi tytuł jednego z rozdziałów książki Eribona. 
  5 E r i b o n, op. cit., s. 34.
  6 J. B o s w e l l, Chrześcijaństwo, tolerancja społeczna i homoseksualność. Przeł. J. K r z y s z-

p i e ń. Kraków 2006.
  7 R. N o r t o n, The Myth of Modern Homosexual. Queer History and the Search for Cultural 

Unity. London 1997.
  8 G. C h a u n c e y, Gay New York: Gender, Urban Culture, and the Making of the Gay Male 

World 1890–1940. New York 1994.
  9 A. B e r u b é, Coming Out Under Fire. The History of Gay Men and Women in World War 

Two. New York 1991. 
10 C. W i t t m a n n, A Gay Manifesto. W zb.: Out of the Closets. Voices of Liberation. Ed.  

K. J a y, A. Yo u n g. New York 1992, s. 330.
11 Zob. G. L. M o s s e, Nationalism and Sexuality. Respectability and Abnormal Sexuality in 

Modern Europe. New York 1985, s. 32.
12 E r i b o n, op. cit., s. 36. O „fantazmatyczności” gejowskiej tożsamości szeroko wspomina 

J. K o c h a n o w s k i  w pracy Fantazmat zróżnicowany (Kraków 2004). O literackich wymiarach 
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George L. Mosse zwraca naszą uwagę na drugą stronę „mitu wielkiego miasta”, 
które w dyskursie konserwatywnym staje się zagrożeniem dla tzw. tradycyjnych 
wartości:

Od XIX w. strażnicy nacjonalizmu i przyzwoitości odczuwali zagrożenie ze strony wiel-
kiego miasta, prawdziwego matecznika sztuczności i epoki niepokoju. Takie miasta, sądzono, 
niszczą ludzkie poczucie zakorzenienia. [...] Twierdzono ponadto, że ekstrema luksusu i biedy, 
które każde z nich posiada, ułatwiają praktykowanie zboczeń seksualnych. [...] Ciemne i se-
kretne zakamarki w głębi „dżungli miasta” uznawano za rozsadnik homoseksualizmu i mastur-
bacji [obie praktyki śmiertelnie groźne dla zdrowej tkanki narodu – W. Ś.] 13.

Ów schemat myślowy, zauważa Eribon, jest do dziś żywy, nowego wigoru 
nabrał na Zachodzie w epoce zagrożenia AIDS i podczas dyskusji o związkach 
jednopłciowych. Odwrotnością wielkiego miasta jest – w dyskursie konserwatyw-
nym – małe miasto, prowincja:

Wieś albo małe miasteczko blisko natury nie posiadało tych ciemnych miejsc, w których 
lęgnie się grzech. Symbolizowały wieczne wartości stojące „poza czasem”. Tu naród i męskość 
były u siebie; tu można było wciąż przywoływać zdrową, szczęśliwą przeszłość. Wielkie mia-
sto było schronieniem obcych – Żydów, przestępców, wariatów, homoseksualistów – podczas 
gdy wieś należała do „samych swoich 14. 

Taki wzorzec myślowy towarzyszy np. Martinowi Heideggerowi, gdy w szki-
cu Dlaczego pozostajemy na prowincji tłumaczy on przyczyny odrzucenia propo-
zycji pracy w Berlinie 15. Ta sama mitologia zepsucia, choć z odwróconymi po 
dekadencku wektorami aksjologicznymi, znajduje wyraz u Oskara Wilde’a w Por-
trecie Doriana Graya:

Mój drogi chłopcze – z uśmiechem rzekł lord Henryk – na wsi każdy może być dobry. 
Tam nie ma żadnych pokus do zwalczania. Dlatego też ludzie nie mieszkający w mieście są tak 
niecywilizowani. Cywilizacji nie osiąga się tak łatwo. Wiodą do niej tylko dwie drogi: kultura 
i zepsucie. Ludność wiejska nie ma okazji do żadnej z tych rzeczy – dlatego ulega stagnacji 16.

Celem prezentowanego tu szkicu jest prześledzenie, w jaki sposób owa „to-
pografia pożądania” została przedstawiona w polskiej literaturze i kulturze. Warto 
postawić to pytanie, gdyż prawidłowości opisywane wcześniej dostrzeżono w kul-
turze mieszczańskiej. Nad polską odrębnością kulturową w aspekcie gender po-
chylił się German Ritz, który przypomina – za Foucaultem – że to właśnie miesz-
czaństwo staje się nośnikiem inności seksualnej. Zgodnie z tezą francuskiego filo-
zofa homoseksualność jako inność i tożsamość wykształca się w uniwersum 
kultury mieszczańskiej, natomiast:

dyskusja nad problematyką gender, a w szczególności konstytuowanie się u schyłku XIX wie- 

tworzenia owego „g d z i e  i n d z i e j” piszę w mojej książce Literatura, której nie ma. Szkice o pol-
skiej „literaturze homoseksualnej” (Kraków 2010) w rozdziale Matryca Gombrowicza. Ojczyzna 
jako „closet” i fantazmat „Synczyzny” w literaturze lat osiemdziesiątych. Pożądanie homoerotyczne 
wyciąga poza ramy kultury, do i n n e g o  k r a j u  bohatera Immoralisty A. G i d e’a (1902), autora, 
który, jak wielu ówczesnych, zdaje się uprawiać rodzaj seksturystyki w północnoafrykańskich kolo-
niach francuskich. 

13 M o s s e, op. cit., s. 32.
14 Ibidem, s. 32.
15 M. H e i d e g g e r, Dlaczego pozostajemy na prowincji. „Przegląd Polityczny” 2008, nr 97/98.
16 O. W i l d e, Portret Doriana Graya. Przeł. M. F e l d m a n o w a. Wrocław 1991, s. 225.
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ku nowoczesnej homoseksualności, mają swój istotny punkt odniesienia w modelu społeczeń-
stwa mieszczańskiego. Kultura polska zdaje się przyjmować wobec homoseksualności [...] 
status pogranicza, sfery przejściowej między kulturą zachodnioeuropejską, represywną, w sto-
sunku do homoseksualności wyraźnie odrębną, a kulturą po wschodnioeuropejsku neutralną 
czy też nieodrębną. Różnica polega nie na większej tolerancji, lecz na mniejszej skali postrze-
gania zachowań seksualnie odmiennych, a tym samym – na mniejszym zakresie kulturalnego 
wydzielenia 17.

Ów status pograniczny, którego istnienie sugestywnie postuluje Ritz, dotyczy 
tyleż przestrzennej (na wschód od Zachodu i na zachód od Wschodu), co i tempo-
ralnej (cywilizacyjne zapóźnienie) osobliwości polskiej kultury, która, jak w cyta-
cie za chwilę przedstawionym, na początku XX wieku nie była gotowa, by w swo-
je kategorie wpisać doświadczenia/zachowania homoseksualne: 

Nina i Marusia były urocze. Przyjmowały mnie zawsze serdecznie i zabierały na spacer 
po parku lub na partię tenisa. [...] 

Pewnego razu, kiedy wróciliśmy ze spaceru, poprosiły: 
– Stasik, rozpal kominek, chcemy pomarzyć przy ogniu. [...] 
Za mną czule splecione rękami dziewczęta spacerowały dookoła salonu. Zbliżały się do 

kominka i przykucając przed ogniem wpatrywały się nie widzącym wzrokiem w serce płomie-
ni. Szeptały jakieś niezrozumiałe dla mnie słowa, przytulały się czule do siebie [...].

Kołysały się rytmicznie ich wdzięczne figury [...].
Nina i Marusia były odosobnione od reszty świata 18.

Przytoczony fragment pamiętnika Stanisława Makowieckiego opowiada o les-
bijskich zachowaniach młodych dziewcząt, które nikogo nie dziwiły na polskim 
dworze (położonym, co prawda, w Besarabii), trybadyzm był, jak się okazuje, 
„przezroczysty”, na tyle obcy kulturowemu doświadczeniu, że niepercypowalny 19. 
Warto ten fragment narracji pamiętnikarskiej zestawić ze Studnią samotności Hall. 
Wychowana mniej więcej w tym samym czasie w ziemiańskim środowisku boha-
terka powieści uświadamia sobie swoją inność, a nawiązany przez nią tragiczny 
romans musi być pilnie skrywany przed zewnętrznym światem, którego, przynaj-
mniej co światlejsi, mieszkańcy świadomi są istnienia „patologicznego” zjawiska 
kobiecego homoseksualizmu (w bibliotece jej ojca znajduje się Psychopathia se-
xualis Kraffta Ebinga), co w efekcie prowadzi do szantażu i wygnania bohaterki.

Wszystko, co homoseksualne w polskiej literaturze (utwory, motywy, bohate-
rowie, autorzy), zostało już dosyć wyczerpująco omówione przez badaczy 20. Czy 
warto więc po raz kolejny żonglować literacką materią i opisywać ją z perspekty-
wy „topografii pożądania”? Wydaje mi się, że tak. Pierwszego argumentu dostarczył 
nam już Ritz, gdy wspominał o polskiej sytuacji kulturowego pogranicza, drugi 
– stanowi on zarazem tezę tego szkicu – może brzmieć następująco: opis „topo-
grafii pożądania” jest w istocie rzeczy opisem trajektorii represji. Słusznie bowiem 
zauważył Michał Głowiński:

17 G. R i t z, Niewypowiadalne pożądanie a poetyka narracji. Przeł. A. K o p a c k i. „Teksty 
Drugie” 1997, nr 3, s. 45.

18 S. M a k o w i e c k i, Mamałyga, czyli słońce na stole. Warszawa 1976, s. 211–212.
19 Zob. np. L. F a d e r m a n, Surpassing the Love of Men. Romantic Friendship and Love 

Between Women from the Renaissance to the Present. New York 1981.
20 Przegląd literatury przedmiotu oferuje T. K a l i ś c i a k  (Katastrofy odmieńców. Katowice 

2011, s. 9–22).
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Przestrzeń zwerbalizowana nie jest na ogół przestrzenią bezinteresowną. Mówiąc o niej 
globalnie, czy też o takim czy innym jej wycinku, zawsze mogę mówić o czymś innym, co 
należy do świata wyobrażeń moralnych, ideologicznych, religijnych 21.

W przestrzeni dzieła literackiego homoseksualność dokonuje samorozpozna-
nia w swoich kulturowych granicach (przestrzeniach), w granicach tego, co do-
puszczalne w określonym systemie znaczeń. Owe kulturowe granice są, nie trzeba 
chyba nikogo o tym przekonywać, historycznie zmienne. W tym szkicu próbuję 
nakreślić ich przebieg w prozie Dwudziestolecia międzywojennego 22.

„Nienormatywna” seksualność zwróciła na siebie powszechną uwagę u progu 
XX wieku. Około 1900 roku upowszechnia się wykształcona w pracowniach 
uczonych wiedza seksuologiczna, taksonomie seksuologiczne i kwalifikacje mo-
ralno-prawne. Ziemie polskie są raczej na uboczu tych procesów 23, a, jak twierdzi 
Ritz, przeciwstawiający się mitologii wielkiego miasta: 

Inna kultura polskiego dworu z jego nieobecnymi ojcami i wyimaginowaną idyllą wiejską 
nie nazywała homoseksualisty po imieniu. Jego kulturowym umiejscowieniem było otwarte 
pod względem erotycznym bytowanie młodzieży 24.

Dwudziestolecie międzywojenne to okres, w którym zaległości zostają nadro-
bione, a seksualność staje się jednym z publicystycznych pól, na których toczy się 
najwięcej batalii w związku z takimi kwestiami, jak „życie świadome”, eugenika, 
„mniejszości seksualne”, równouprawnienie kobiet, depenalizacja homoseksuali-
zmu w kodeksie karnym Makarewicza 25. Choć dzięki liberalnym publicystom 
z homoseksualizmu zdjęte zostaje (przynajmniej częściowo) odium potępienia 
moralnego i religijnego, wciąż jednak w imieniu homoseksualisty mówią ci, którzy 
„wiedzą lepiej”. Nie zawsze to, co mówią, odpowiada rzeczywistości i – zapewne 
– subiektywnym odczuciom jednostek. Zjawisko to szczególnie widoczne było 
w publicystyce Tadeusza Boya-Żeleńskiego 26 czy Ireny Krzywickiej:

21 M. G ł o w i ń s k i, Przestrzenne tematy i wariacje. W zb.: Przestrzeń i literatura. Studia. 
Red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. Wrocław 1978, s. 80.

22 Moje rozważania w pewnym sensie nawiązują do badań nad przestrzenią w dziele literackim 
– cieszyły się one, jako pokłosie zainteresowania radziecką semiotyką (J. Łotman), dużą popularno-
ścią na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, co zaowocowało m.in. zbiorem Przestrzeń 
i literatura. Dodać tu jednak należy, że temat przestrzeni „wysłowionej w dziele” (formuła J. Sła-
wińskiego) staje się tematem na powrót interesującym dla badaczy literatury i kultury w nowych 
kontekstach interpretacyjnych narzucanych przez takie orientacje naukowe, jak postkolonializm, 
feminizm, studia queer. Zob. np. U. T e r e n t o w i c z - F o t y g a, Semiotyka przestrzeni kobiecych 
w powieściach Virginii Woolf. Lublin 2006. – A. K u n c e, Antropologia punktów. Rozważania przy 
tekstach Ryszarda Kapuścińskiego. Katowice 2008.

23 „Kodeks Makarewicza” z 1932 r. depenalizował czyny homoseksualne. Interesującym przed-
sięwzięciem byłoby prześledzenie stanu wiedzy (przenikającej do publicystyki, nauki i praktyki 
wychowania, literatury, leksyki) w studium porównawczym zestawiającym ów stan w poszczególnych 
zaborach.

24 R i t z, op. cit., s. 59.
25 Cenne ustalenia w interesującej nas kwestii zawiera szkic A. Z a w i s z e w s k i e j  „Zosta-

wić całą hańbę”, lecz „zwrócić się przeciw tyranii”. Poglądy na temat homoseksualizmu w pierwszej 
połowie XX wieku w Polsce (w zb.: Klutura wobec odmienności. T. 2: Prasa, literatura. Red.  
B. Darska. Warszwa 2009).

26 O poetyce jego felietonów pisałem w mojej książce Literatura, której nie ma, w rozdziale 
Boy i homoseksualizm. Literatura, prawo i ten przeklęty homoerota we własnej osobie.
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[Krzywicka] traktowała odmiennie miłość między kobietami i miłość między mężczyznami. 
Obie uważała za symptomy kryzysu kultury powojennej, polegającego m.in. na konieczności 
przeformułowania kontraktu płci wskutek wydarzeń wojennych, procesów modernizacji, de-
mokratyzacji, emancypacji grup społecznych dotąd marginalizowanych, przede wszystkim 
kobiet, ponieważ oznacza ono ograniczenie męskiej władzy. Kobiety, które nie znajdują u męż-
czyzn zrozumienia dla swoich aspiracji, mają do wyboru albo „zwycięską samotność”, jak 
zatytułowała Irena Krzywicka jedną ze swoich powieści, albo zwrot ku kobietom; mężczyźni, 
którzy odmawiają uznania konieczności zmian i lękają się wyemancypowanych kobiet, mają 
do wyboru albo reprodukcję anachronicznego modelu „pana i władcy”, albo zwrot ku mężczy-
znom 27.

Nie powinno ulegać wątpliwości, że takie rozpoznania i kategoryzacje mogą 
godzić nie tylko w rozbudzone pisarskie ego, ale także w samoidentyfikacje wielu 
homoseksualistów tamtego czasu. Brak nam właściwie świadectw biograficznych 
dokumentujących tę tezę, wszystko, czym dysponujemy, to zaledwie fragmenty 
literackie, fikcjonalne. 

Wielkie miasto kojarzone z rozkwitem subkultury homoseksualnej sprzyjało, 
oczywiście, jak można sądzić, nawiązywaniu mniej czy bardziej przelotnych rela-
cji, ale oznaczało również zgodę na bycie rozpoznawanym jako, najczęściej znie-
wieściały, homoseksualista. Takie właśnie przyczyny stoją za wstrzymaniem pu-
blikacji (przez 40 lat) opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza pt. Przyjaciele. 
Opowiadanie, które pierwotnie miało być wydane razem z Brzeziną, nie ukazało 
się, bo „w owoczesnej Warszawie zbyt łatwo można było odczytać wzorce opo-
wieści [...]” 28. Niewiele można dodać komentarza do tej odautorskiej przedmowy 
– styk literackiej kreacji i inspiracji rzeczywistością jest tu zbyt bliski, a przez to 
– niebezpieczny. Miejskie tło wydarzeń w utworze pociąga za sobą, przypuszczam, 
niechciany w autorskiej intencji łańcuch skojarzeń, wśród których znajdziemy 
półświatek, (quasi)dekadentyzm (pseudo)artystów, ogólnie kategoryzowane ze-
psucie – stereotypizacja obrazu „homoeroty” jest, w takim entourage’u bardzo 
silna. Nie uniknął jej wszak nawet nadzwyczajnie liberalny i „oświeceniowy” 
Boy-Żeleński.

Oczywiście, w niektórych zamierzeniach twórczych owa stereotypizacja zo-
staje wykorzystana, a nawet przerysowana, jak w zapomnianym dziś Skandalu 
w Wesołych Bagniskach 29 Michała Choromańskiego. Jerzy Wawicki, bohater po-
wieści publikowanej w 1934 roku na łamach „Gazety Polskiej”, jest wcieleniem 
stereotypu „trzeciopłciowego” homoseksualisty. Jerzy Wawicki swoimi działania-
mi posuwa (często mimowolnie) naprzód intrygę, bo choć ma „bladą kobiecą rękę” 
(Ch 14), „skronie jakby z lekka upudrowane” (Ch 15) i „sflaczałe, skobieciałe 
mięśnie [...]” (Ch 120), bardzo erotycznie działa na kobiety. Tak podziałał na wła-
ścicielkę majątku Wesołe Bagniska, Agnieszkę Rozstajło, która w efekcie nieuda-
nego romansu popełnia samobójstwo. W pożegnalnym liście pisze, że doszło 

27 Z a w i s z e w s k a, op. cit., s. 116–117.
28 J. I w a s z k i e w i c z. Przyjaciele. W: Opowiadania muzyczne. Warszawa 1971, s. 7.
29 M. C h o r o m a ń s k i, Skandal w Wesołych Bagniskach. Warszawa 1993. Dalej do pozycji 

tej odsyłam skrótem Ch. Ponadto stosuję w artykule następujące skróty: B = T. B r e z a, Adam 
Grywałd. Wyd. 2. Warszawa 1977. – G = W. G o m b r o w i c z, Ferdydurke. Wyd. 3. Kraków 1989. 
Dzieła. Red. nauk. J. Błoński. T. 2. – I = J. I w a s z k i e w i c z, Opowiadania zebrane. T. 1. War-
szawa 1969. – R = G. R i t z, Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności. Przeł. A. K o-
p a c k i. Kraków 1999. Liczby po skrótach oznaczają stronice.
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z Wawickim do małżeńskiej zdrady, lecz czytelnik nie ma co do tego pewności. 
Po roku najprawdopodobniej nieświadom treści listu i tego, że zdradzony mąż 
pragnie go zabić, Wawicki przyjeżdża ponownie do majątku Rozstajłów. Wiejska 
okolica nie spełnia jego oczekiwań. Wawicki przyjeżdża tu, gdyż – przypomina 
o tym narrator powieści nieustannie – nie znosi skandali. Może po prostu chce 
odpocząć od swojego wielkomiejskiego świata? Wieś jednak rozczarowuje: zamiast 
pól wszędzie wokół rozciągają się bagna, choć „Wydawało [...] [mu] się w zeszłym 
roku, że jest inaczej!” (Ch 18). Mit wsi spokojnej, wsi wesołej, owej wiejskiej 
idylli „z nieobecnymi ojcami” nie tyle kruszeje, co w ogóle nie ma szans powstać: 

Okolica była bagnista. Tuż za parkiem zaczynały się łąki, których zieleń, jadowita i zło-
śliwa, pokrywała mokry i zdradziecki grunt. Chłopi byli pijani i chorzy na gruźlicę. Brzydkie, 
ciężarne baby o ziemistych, nieruchomych twarzach przychodziły do dworu na żebraninę: ich 
chude, półgłówkowate bachory czekały godzinami na wilgotnej trawie dziedzińca. [Ch 5] 

Wawicki jest człowiekiem miasta, jedyne chwile ukojenia, jakie znajduje na 
bagnistej wsi, łączą się z lekturą „francuskiej książki o życiu nocnym Berlina [...]” 
(Ch 24–25), co, w kontekście epoki, w której Berlin jest europejską stolicą sub-
kultur homoseksualnych, wskazuje dość jednoznacznie na erotyczne upodobania 
bohatera. Szukanie ratunku w książce (czy jest to wspomniana przeze mnie wcze-
śniej praca Hirschfelda?) to, jak mniemam, sygnał alienacji Wawickiego w nie-
sprzyjających okolicznościach, gdy oczekiwana idylla wiejska staje się znakiem 
pustym kulturowo.

Wróćmy jednak do Iwaszkiewicza, którego twórczość w latach trzydziestych 
często porusza tematy homoseksualne 30. Trzy opowiadania „homoseksualne” po-
wstałe w latach 1929–1936: Przyjaciele, Zygfryd, Nauczyciel, łączy to, że „Homo-
seksualność [...] staje się tematem psychologicznym w ramach przedstawienia 
akcji” i „W tej konkretyzacji natychmiast daje o sobie znać także ten element te-
matyczny, którego brakowało we wczesnych opowiadaniach: odrzucenie społecz-
ne” (R 108). Akcja milczących przez 40 lat Przyjaciół toczy się w Warszawie, 
Zygfryda – w małym, wzorowanym na Sandomierzu, miasteczku, Nauczyciela 
w ziemskim majątku na Ukrainie.

Pan Stefan, dawny austriacki hofrat na wyrost nazywany szambelanem, jest 
obok młodego cyrkowego akrobaty i narratora-architekta głównym bohaterem 
Zygfryda. Ritz twierdzi: „Homoseksualny subtekst redukuje się do niewyraźnej, 
ogólnej erotyzacji biegu zdarzeń” (R 110), dzięki czemu homoseksualność może 
pojawić się w oderwaniu od jej potocznej konceptualizacji. Wolno nawet opowia-
daniu przypisać pewną polemiczną względem panującego porządku moralnego 
intencję. Nie jest ona tak wyraźna, jak w felietonach Boya-Żeleńskiego, niemniej 
– rozegrana w półtonach – czytelna w kontekście wspomnianej przez Ritza „ogól-
nej erotyzacji”, oto bowiem pan Stefan okazuje się osobą głęboko okaleczoną:

30 R i t z  w książce Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności rozróżnił trzy fazy 
rozwoju owej tematyzacji homoseksualizmu. W tym szkicu nie zajmuję się fazą pierwszą, charakte-
ryzującą się „silną tendencją do sublimacji i estetyzacji oraz zachowaniem wierności stylowi mło-
dopolskiemu” (R 99), gdyż nie dochodzi w niej do bezpośredniej tematyzacji homoseksualizmu. 
W utworach tej fazy (Zenobia Palmura, Wieczór u Abdona) wyrafinowanie formalne, umowność 
obranych konwencji spychają temat na daleki plan, a odczytywanie kodowanej treści jest często 
niemożliwe dla niewtajemniczonego czytelnika.
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Stary tłumaczył się przede mną jak dziecko, co mnie ujęło ostatecznie, gdyż wiedziałem, 
że jest zgorzkniały i bardzo niedostępny, w sobie zamknięty i do całego świata rozgoryczony. 
Rzeczywiście, był to człowiek kompletnie samotny, w dawnych urzędach austriackich do 
szczętu wysuszony, życie dało mu dużo, wszystko nawet, oprócz ciepła; żona, niekochana, 
wcześnie go odumarła, córka bała się go i nienawidziła, raz na rok odwiedzał jej wspaniały 
zamek i, obojętnie ugoszczony według ustalonego szablonu, wracał do rodzinnego miasteczka, 
gdzie żył w niedużym domu, otoczony niebezinteresowną służbą. Wnuków pan radca (w mia-
steczku nazywano go bezpodstawnie szambelanem) nie miał. [I 364–365]

Okaleczenie to, fakt znamienny, rozumie narrator, dla którego jest ono wytłu-
maczeniem konfliktowej sytuacji z panem Stefanem i przyczyną jego powrotu do 
przerwanej pracy nad renowacją kolegiaty. Konstrukcja postaci i kształt narracji 
kierują czytelnika, który zapewne podziela stereotypowy obraz homoseksualizmu 
charakterystyczny dla epoki, ku współczuciu – być może, nieoczekiwanemu – 
wobec nieszczęśliwego pana Stefana umierającego równocześnie z młodym akro-
batą 31. W opowiadaniu nie mamy, rzecz jasna, do czynienia z jakimś społecznym 
projektem reformy obyczajów, nie wpisuje się ono też w projekt Boya. Iwaszkie-
wicz, operując czysto literackimi środkami wyrazu, próbuje wzruszyć czytelnika 
i skłonić go do refleksji. Obszarem obserwacji jest tu, oderwany od abstrakcyjne-
go „oni”, los jednostki przeżywającej, nie całkiem zresztą świadomie, swą fascy-
nację homoerotyczną.

Odtworzony w najogólniejszych ramach schemat fabularny Nauczyciela jest 
zaskakująco podobny do tego, znanego nam już, z Zygfryda. Zresztą zwraca na to 
uwagę i Ritz, który również stwierdza, że opowiadanie „wprowadza nas bezpo-
średnio w problematykę represji seksualnych” (R 108).

Akcja opowiadania Nauczyciel toczy się w majątku ziemskim na Ukrainie, 
dokąd z początkiem września 1914 przybywa tytułowy nauczyciel, 30-letni pan 
Kazimierz, który ma zostać preceptorem trzech braci. Najstarszy z nich, krnąbrny 
Felek, ma 16 lat, narratorem jest młodszy, 12-letni. Felek ulega, niezrozumiałej dla 
narratora, fascynacji nauczycielem, taką samą fascynacją pała 60-letnia rezydent-
ka, Julcia Wallishauser, a „jasnowłosy ogrodniczek [...]” (I 216) Ilko zostaje z ko-
lei uwiedziony przez nauczyciela. W realistycznej fabule opowiadania idylla 
wiejskiego życia jest ledwo trzymającym się w ryzach pozorem (wojna, choroba 
matki, nieobecność ojca skutecznie ją destabilizują), choć seksualność jako taka 
sytuuje się w porządku naturalnym, poza represyjną instytucją kultury. Mamy tu 
do czynienia z oświeceniowym fantazmatem ludowej seksualności poddanej ryt-
mom natury. W jej arkana nierozumiejącego narratora Staszka wprowadza starszy 
Ilko:

Zapach dobrego siana i kurzu przytłaczał po prostu w tym ciemnym miejscu. Od obory 
szedł odór krowi i przyjemne zwierzęce ciepło, słyszało się przestępowanie bydląt z nogi na 
nogę i brzęczenie łańcuchów, ostre krzyki dójek i po chwili przenikliwe cykania pierwszych 
strumieni mleka, wyciskanych na blaszane dno. 

– Tutaj przyjdziem z paniczem na wiosnę – powiedział Ilko – z latarnią, a toż będzie tu 
krzyku! [I 216–217] 

31 Iwaszkiewicz zdaje sobie sprawę, jak sądzę, z ckliwości zakończenia opowiadanej historii, 
gdyż nim akcja się rozpocznie, tłumaczy się odbiorcy z obrania pewnej konwencji „opowiadania 
cyrkowego”. W istocie nie wiemy, czy opowiadanie jest intertekstualną grą narracyjnych konwencji 
(Sienkiewicz, Goncourt, Carmen Sylva) czy też prozą realizmu psychologicznego (na to z kolei 
wskazuje ukształtowanie materiału fabularnego).
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Jak łatwo się domyślić, panicz nie posiada się z ciekawości, którą Ilko stop-
niowo zaspokaja, by ostatecznie wywiązać się ze swojej obietnicy:

Cóż to była za radość skierować nagle snop światła w głąb przepaścistych strychów i jak 
raki do kosza wygrzebywać tym światłem ogłupiałe osoby. Ruszało się w tym sianie od roz-
maitych ludzi, a gdy się porywali, oślepieni blaskiem reflektora, hukaliśmy przeciągle i pozna-
jąc, wywoływaliśmy imiona: „Ostap i Horpyna!”, „Selko i Paraska!”, „Semen i Ławria”, po 
czym latarnia przykryta czapką Ilka gasła i w ciemności rozlegały się rozbiegające się kroki. 
[I 228] 

Nie poddająca się rygorom kultury seksualność ludowa funkcjonuje obok 
dworu i jego życia. Ilko i Staszko łamią pewien konwenans rozłączności między 
jedną a drugą sferą, lecz równocześnie wpisują w inny konwenans – konwenans 
inicjacji w seksualność, która odbywa się poza rodziną i poza klasą społeczną – 
jakiś wariant sceny pierwotnej w ziemiańskich, folwarcznych dekoracjach. Poja-
wienie się homoseksualności w obszarze folwarcznej ekonomii pożądania zrywa 
konwencjonalne układy ról. Jej predefiniowana sztuczność zatruwa otoczenie na 
podobieństwo kropli nafty wpuszczonej do studziennej wody, która nie nadaje się 
odtąd do picia. Ilko z beztroskiego podglądacza stanie się – z poduszczenia zazdro-
snej Julci – podglądanym. Voyeurem jest – na granicy wtajemniczenia w toczącą 
się grę i w seksualność jako taką – Staszko, który, patrząc na pozostawiony przez 
Ilka w pokoju tytułowego nauczyciela pasek, przedrzeźnia: „Zgu-bi-ła spód-ni-cę! 
Zgubiła spódnicę! Dziewka zgubiła spódnicę!” (I 244).

Tyle tylko że narrator nie zdaje sobie sprawy z dalekosiężnych konsekwencji 
swego czynu – nauczyciel zostaje niemal z miejsca usunięty, a Felek, starszy brat, 
sam zakochany w nauczycielu, popełni samobójstwo. Trudno dociec wszystkich 
przyczyn tego czynu: czy jest to poczucie zdrady? Urażona duma? A może – od-
raza wobec homoseksualnego aktu in statu nascendi? Nie da się wykluczyć tej 
ostatniej ewentualności, gdyż uwodzicielska gra prowadzona przez nauczyciela 
względem ucznia miała charakter sublimacyjny, podczas gdy do zbliżenia seksu-
alnego jako takiego dochodzi z Ilkiem. Aktualizuje w niej Kazimierz spory arsenał 
środków, uwodzi Felka literaturą („Kazimierz dał mi do przepisania swój wiersz. 
Wydaje mi się wiosennie-cudny” áI 234ñ, mówi Felek do Staszka zdziwionego 
tym określeniem padającym z jego ust), dyskutuje z nim grecki ideał kalokagatii, 
a gdy trzeba (jak w scenie pożaru), dominuje swoją męskością i refleksem. W efek-
cie Felek zostaje „wyciągnięty” poza porządek seksualności w przestrzeń, której 
granic nie rozpoznaje, a raz wyciągnięty poza społeczne ramy pożądania, nie umie 
już w nie wrócić. Pozbawiony fizycznie (wygnanie) i moralnie (potępienie) prze-
wodnika w postaci nauczyciela, ginie, wieszając się na pasku Ilka. „Poranna mgła 
nad stawem” (I 248), w której jego ciało znajduje Staszek, to nie tylko typowy dla 
Iwaszkiewicza przejaw malarskiej wrażliwości, to także metafora kulturowej 
i społecznej niejasności pozycji pożądania umykającego heteropatriarchalnym 
więziom.

Paradoks homoseksualności takiej, jak ją pojmuje Iwaszkiewicz, polega na 
tym, że wierny modernistycznym przekonaniom (może wykształconym w rozmo-
wach z Karolem Szymanowskim), łączy ją z pewnym kulturowym naddatkiem 
znaczenia (intencjonalna sublimacja), a zarazem sytuuje się ona dla niego poza 
kulturą (mimowolna subwersja). Homoseksualność jest równocześnie wyrazem 
kulturowego wyrafinowania i dążeniem na wskroś naturalnym represjonowanym 
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przez kulturę. Homoseksualność wewnętrznie sprzeczna w sposób konieczny de-
stabilizuje ramy społecznego porządku „od dołu” (jako popęd) i „od góry” (jako 
kulturowy artefakt). Jako taka nie może odnaleźć się w żadnej przestrzeni rzeczy-
wistej. Zetknięcie z nią zawsze jest bolesne, a nawet, jak w trzech omawianych 
opowiadaniach, śmiertelnie groźne.

Omawiając „topografię pożądania”, nie sposób nie wspomnieć Witolda Gom-
browicza i Ferdydurke. W literaturze Dwudziestolecia, szczególnie w jego drugiej 
połowie, pojawia się problem „nieautentycznej nowoczesności”. U Brunona Schul-
za wyraża go Ulica Krokodyli, u Witkacego „dziwka bosa tymczasowo tylko 
obuta” 32, u Gombrowicza zaś cała anatomia gąb i łydek Ferdydurki 33. Ta ostatnia 
powieść otwiera się na możliwość jej lektury jako tekstu o homoseksualności, 
niemniej zostaje ona natychmiast storpedowana. Dokonuje tego Gombrowicz 
w scenie, w której Miętusowe „bratanie się” z parobkiem poddane zostaje łańcu-
chowi interpretacji dokonywanych przez wuja Konstantego.  

Pierwszym pomysłem, który przychodzi na myśl Konstantemu, jest właśnie 
zdefiniowanie „bratania się” w kategoriach homoseksualizmu. Zauważmy, że 
w realiach ziemiańskich to interpretacja najbezpieczniejsza:

I przepijając do Miętusa jął opowiadać wspomnienia, jak to swojego czasu z księciem 
Sewerynem polował na bażanty. I przepijając specjalnie do niego z pominięciem innych osób 
opowiadał o fryzjerze z hotelu „Bristol” [...]. Dla mnie [...] reakcja wuja była nieoczekiwana. 
Po obiedzie wziął mnie pod ramię i zawiódł do fiumuaru.

– Twój przyjaciel – rzekł życiowo i arystokratycznie zarazem – pede... pede... Hm... Za-
biera się do Walka! Uważałeś? Ha! Ha! No, żeby panie się nie dowiedziały. Książę Seweryn 
także lubił sobie od czasu do czasu. [G 218]

Względne bezpieczeństwo tej interpretacji zasadza się na istnieniu jakiejś 
tradycji tego typu zachowań (Książę Seweryn też t o robił!), które nie rozbijają 
prokreacyjnej funkcji rodziny i klasowego porządku (troska, żeby panie się nie 
dowiedziały). Aktom homoseksualnym przyznać wolno co najwyżej status męskiej 
rozrywki jak pijatyka czy polowanie, o której niekoniecznie należy wspominać 
w towarzystwie, bo dopiero ich nazwanie może być dla panującego porządku 
niebezpieczne. Właściwie nie wiadomo, jak o nim mówić (czasownikowi „lubić” 
brak dopełnienia). Analizując tę, narzucającą się nb. także czytelnikowi 34 interpre-
tację, zwróćmy baczniejszą uwagę na zająknięcie się Konstantego, który nie jest 
w stanie wypowiedzieć słowa „pederasta”. „Pede... pede...” – dlaczego Konstanty 
tu się jąka? Czy boi się naruszyć funkcjonujące tabu językowe? Czy nie chce 
domknąć interpretacji, która, mówiąc po foucaultowsku, przesuwałaby się z „ak-
tów” ku „tożsamościom” i dotyczyłaby nie tylko Miętusa, o co mniejsza, ale także 
Księcia Seweryna? A może, najbanalniej w świecie, słabo orientuje się we współ-

32 S. I. W i t k i e w i c z, W małym dworku. – Szewcy. Wstęp L. S o k ó ł. Warszawa 1988, s. 165 
(akt III). 

33 Tu jeszcze wspomnieć by należało Pasje błędomierskie J. Iwaszkiewicza. Antynomia „bose–
obute” pojawia się nie tylko w Szewcach. Miętus i Józio w swojej peregrynacji w poszukiwaniu 
parobka widzą pomywaczkę, która „też się wysadza na wysokim cienkim obcasie”, co skutkuje 
narratorską uwagą: „Nogi właściwie bose, a jednak obute w trzewiki, nie swoje nogi w bucikach 
i takież głowy z kapeluszem [...]” (G 189). 

34 Mam tu na myśli czytelnika nieprzygniecionego szkolnymi interpretacjami powieści, czy-
telnika, który stykał się z Ferdydurką jako nowością literacką.
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czesnej terminologii i woli poruszać się w dość przaśnym, lecz sobie najbliższym, 
rejestrze językowym, który dochodzi do głosu po krótkim namyśle: „Hm... Zabie-
ra się do Walka! Uważałeś? Ha! Ha!” W ostatnim podwojonym okrzyku słyszymy 
radość księcia, któremu udaje się w końcu wykrztusić to, co ma na myśli, w języ-
ku, który jest jego własnym językiem, oswojonym, niegroźnym, nieprecyzyjnym.

Kiedy zauważyłem, że podobna jak u Konstantego interpretacja „bratania się” 
mogła narzucać się czytelnikowi, nie byłem gołosłowny. Wszak powieść charak-
teryzuje – odwołam się do przywoływanych już przeze mnie i padających w innym 
kontekście słów Ritza – „ogólna erotyzacja biegu zdarzeń” i wieloaspektowa ob-
sesja cielesności: kiedy w drodze do majątku Hurleckich jakiś parobek się pojawi, 
jego cielesność będzie grała pierwsze skrzypce – „blondyn dobry i proporcjonalny, 
niestety, uświadomiony klasowo [...]” (G 189). Na tle tej erotyzacji kolejne inter-
pretacje „bratania się” wymyślane przez Konstantego coraz bardziej oddalają się 
od rzeczywistości. Wyliczmy je gwoli przypomnienia, „bratanie się” to: groźna, 
bo bolszewicka, agitacja służby, nieokreślona perwersja, kompleks, agitacja socja-
listyczna, demokratyzm („Perwersja jakaś? Co? Kompleks? Bra...ta się? Socjalista 
może, pepeesowiec? Demokrata, co?” áG 219ñ). Chrześcijańska interpretacja 
cioci: „on zapewne w Chrystusie się brata, brata się w miłości bliźniego” (G 220), 
wydaje się bardziej jeszcze naiwna niż wszystkie pomysły wuja Konstantego. 
Nikogo natomiast nie zadowoli i nie zadowala ogólnikowość „bratania się”, jaką 
czytelnikowi i bohaterom próbuje narzucić narrator:

– Nie – odparłem uporczywie. – Nie! Bra...ta się nago, bez niczego!
– Więc jednak zboczeniec! – wykrzyknął.
– Wcale nie. Bra...ta się w ogóle bez niczego, bez zboczenia także. Jako chłopak się brata.
– Chłopak? Chłopak? Ale co to znaczy? [G 220] 

To niezadowolenie jest elementem gry z czytelnikiem i Konstantym. Oto sło-
wa narratora:

Lecz mnie [...] pieprzna restauracyjna mądrość życiowa wujaszka rozwścieczyła jak kot 
psa i wzburzyła mnie [tj. narratora] cyniczna łatwość najwygodniejszej, najbardziej pańskiej 
interpretacji zdarzenia. Zapomniałem o wszelkich obawach. Sam na złość wyjawiłem wszyst-
ko! Niech mi Bóg przebaczy – pod działaniem jego restauracyjnej dojrzałości stoczyłem się 
w zieleń i postanowiłem uraczyć go potrawą bardziej nie dopieczoną i nie wysmażoną od tych, 
jakie jada się po restauracjach.

– To wcale nie to, co wuj myśli – odrzekłem naiwnie – on tylko tak się z nimi bra...ta.  
[G 218–219]

Bezprzymiotnikowe bratanie się, któremu nie można przyprawić żadnej „gęby”, 
a ta, która – w kontekście całości – najlepiej pasuje, zostaje zdemistyfikowana 
przez narratora/autora nie oferującego nic w zamian. Da się odnieść wrażenie, że 
prowadzona tu jest gra z zakazem, a narzucane przez narratora tropy wiodą donikąd. 

Oczywiście, interpretowanie Miętusowego pragnienia „zbratania się z parob-
kiem” w polu seksualności z jednej strony, jest – szczególnie z polonistycznej 
perspektywy – nieznośną wulgaryzacją, lecz z drugiej strony, także z polonistycz-
nej perspektywy, która zna passusy homoerotyczne Dziennika czy Trans-Atlanty-
ku, samo się narzuca i nie daje się pominąć, tak jak nie mógł takiej interpretacji, 
takiego ciągu skojarzeń pominąć ówczesny czytelnik. Sam dwór i wieś natomiast 
są naładowane – zupełnie innym niż miejski – perwersyjnym erotyzmem, u które-
go podstaw stoi odmienne odczuwanie własnej cielesności („olbrzymieję i rosnę, 
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delikatnieję, jestem jak obnażony i podany na półmisku ogromnych pól przyrody 
w całej nienaturalności człeczej [...]” áG 191ñ) i napięcie między państwem a służbą: 

Być widzianym przez chama swojego! Być przemyśliwanym i obgadywanym przez cha-
ma! Załamywać się nieustannie w chamskim pryzmacie sługi, mającego wstęp na pokoje, 
słuchającego twych rozmów, patrzącego na twe zachowanie, dopuszczonego z kawą do twego 
stołu i łoża [...]. [G 213]

W tym napięciu dostrzegamy ambiwalencję aktywności i pasywności – z jed-
nej strony, państwo są pasywni i obsługiwani, z drugiej jednak to pańska ręka 
okłada parobka po gębie. W tym bezpośrednim zetknięciu cielesności aktywność 
należy zawsze do klasy dominującej (wyliczenie, kogo pobili Konstanty, stryj 
Seweryn, wuj Eustachy czy Henryś Pac áG 206–207ñ). Skandal wydarza się do-
piero, gdy role się zamieniają:

Przewrotny fakt, że lokajczyk bił ręką po twarzy Miętusa – bądź co bądź, gościa pańskie-
go i pana – musiał wywołać przewrotne konsekwencje. Odwieczna hierarchia opierała się na 
dominacji części pańskich i był to system natężonej i feudalnej hierarchii, gdzie ręka pana 
równała się gębie sługi, a noga wypadała w pół chłopa. [...] Była to klamra mistyczna spajają-
ca części pańskie i chamskie, uświęcona obyczajem wieków i tylko w powyższym układzie 
mogli państwo dotykać się i stykać z chamstwem. [G 214]

Trwałość układu aktywny–pasywny wpisanego w strukturę społeczną nasyca 
się u Gombrowicza cielesnością. Skojarzenia nasze mogą pójść w stronę relacji 
sadomasochistycznej, ale także homoerotycznej (jedna drugiej nie wyklucza), 
w której wariancie śródziemnomorskim czy więziennym role aktywna i pasywna 
są na stałe przyporządkowane uczestnikom. Książę Seweryn wszak występuje 
w roli choć podwójnej, to zawsze aktywnej: raz jako „zabierający się do Walka”, 
kiedy indziej jako okładający parobka. Zauważmy wreszcie, że senioralno-wasal-
ny model relacji dość często pojawia się w imaginacji homoerotycznej jako wzor-
nik męsko-męskiego związku erotycznego, np. u Jeana Geneta 35. Na owym pozio-
mie interpretacji, zaprzeczonym w grze prowadzonej przez Gombrowicza z boha-
terami i czytelnikami, skandal Miętusa polega na tym, że aktywnie szuka pasywnej 
przyjemności, a odwrócenie ról na poziomie cielesnym rozsadza „odwieczną 
hierarchię” (G 215). 

Zapewne szkolna gombrowiczologia wytknie mi haniebne spłycanie walorów 
Ferdydurki – jeśli jednak przyjmiemy, dość zresztą oczywiste, założenie, że dzie-
ło literackie i jego sensy aktualizują się w akcie lektury, to, zaburzając chronolo-
giczny tok wywodu, pozwolę sobie odwołać się do zapisu takiej interpretacji po-
wieści Gombrowicza, jaki tu przedstawiam, w powieści Witolda Jabłońskiego pt. 
Gorące uczynki. Ta „panerotyczna” powieść zawiera z perspektywy naszych roz-
ważań nader ciekawą scenę. Oto jeden z głównych bohaterów, początkujący muzyk 
rockowy, Irys Niemyk zostaje zaproszony do domu uznanego kompozytora, Ad-
riana Koraba. Powieściowy Korab wystylizowany jest na Karola Szymanowskie-
go. Gdyby gruźlica nie zabiła Szymanowskiego w 1937 roku w Davos, być mo- 
że, byłby – podobnie jak Iwaszkiewicz – artystą legitymizującym komunistyczny 
ład, byłby beneficjentem nowego systemu. Taki los wymyśla Korabowi (nazwi- 

35 Piszę o tym szerzej w mojej książce (op. cit., s. 237–239). Zob. też interpretację J. P. S a r-
t r e’a Święty Genet. Aktor i męczennik (Przeł. K. J a r o s z. Gdańsk 2010, s. 110–111).
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sko znaczące, nawiązujące do Marka Koraba, bohatera nieukończonej powieści 
Szymanowskiego pt. Efebos 36) Jabłoński w swojej powieści. Uwodząc młodego 
Niemyka, Korab wspomina przedwojenne czasy, kiedy upił dwóch stajennych 
chłopców, „namówił, by się rozdziali do goła i stoczyli walkę na bicze”.

W niepewnym świetle naftowej lampy ich ciała zdrowe, silne, opalone, rozcięte wargi, 
rozbite nosy i plecy zakrwawione, płonąca w oczach zaciekłość, koński odór i stepowo-azja-
tycki świst biczów [...], majtająca się jak dotąd bezwładnie okazała męska ozdoba Józefka, gdy 
tenże przydusił Jaśka końcem biczyska do wrót stajni, wraz uniosła się władczo i świeciła 
dumnie krwawym, napiętym czubem, niczym hetmańska buława. Wzbudziło to ochrypłe, 
rozdygotane okrzyki paniczów. Wszyscy oni skręcali się bezsilnie w swoich kurteczkach, 
spodenkach, skarpetkach i bucikach, pragnęliby rzucić się tam, w błoto, obnażyć się, gwałcić, 
tłamsić, gryźć, deptać i być zdeptanym 37.

Wśród widzów tej perwersyjnej sceny znajdują się dwaj panicze – Witold 
(zapewne Gombrowicz) oraz Jarosław (zapewne Iwaszkiewicz), którzy:

Przerażeni taką żywotnością, otarli spocone czoła, na ganku poprawili kurteczki i jak 
najpoprawniej zaszli do bawialni, gdzie mówić jeden przez drugiego poczęli to o kubizmie, to 
o Rilkem, to o zespole Diagilewa. [...] 

Ach, jaka szkoda, że był to ostatni dzień wakacji w kresowym mająteczku państwa Kar-
kołomskich... 38

Przywołuję wydarzenia z zapomnianej powieści Jabłońskiego nie tylko po to, 
by uwiarygodnić istnienie potencjału homoerotycznego w trzeciej części Ferdy-
durki, ale także po to, by jednak nieco zmodyfikować leżącą u podstawy tych roz-
ważań tezę. Okazuje się bowiem, że na gruncie literackich ekspresji homoseksu- 
alności mamy do czynienia nie z mitem wielkiego miasta, lecz, przeciwnie, mito-
logizowana zostaje przestrzeń wiejska. Nie można jednak zgodzić się z tezą Ritza, 
iż jest to przestrzeń idylliczna, w której homoseksualność „nie jest nazywana po 
imieniu” i kulturowe rygory zostają poluzowane.

Nieco poza opisaną tu topografią pożądania sytuuje się chyba najodważniej 
traktująca o homoerotyzmie powieść Dwudziestolecia międzywojennego – Adam 
Grywałd Tadeusza Brezy. Jeśli coś łączy powieściowy świat Adama Grywałda 
z wcześniej opisywanymi, to jest to z pewnością obawa przed wielkim miastem 
wyrażana przez Hozjuszy (B 15–16). Związana z nim jest obawa przed wszelką 
mobilnością („Jego zdeprawowały podróże! – pamiętam, że raz powiedziała o kimś 
pani Hozjusz” áB 15ñ). Społeczny porządek sfer bogatego mieszczaństwa, a więc 
Hozjuszy i Mossów, jest nieustannie zagrożony. Utrwala się w cykliczności zacho-
wań (spotkania towarzyskie, wyjazdy do Roztok, itp.) i w zamknięciu przestrzeni 
życiowej (stary Hozjusz umiera, kiedy minister wysyła go w podróż do Chicago). 
Powieść Brezy, oczywiście, inspirowana jest freudyzmem – cykliczna organizacja 
czasu i zamknięcie przestrzenne stanowią sposoby organizowania, kształtowania 
i kanalizowania niezróżnicowanego libido (rozmowa Grywałda z narratorem o ob-
sadzaniu obiektów áB 219–220ñ, rozważania Izy o lalkach áB 253ñ). Jednorodnie 
mieszczańskie mikrośrodowisko pod pewnymi warunkami, o których za chwilę, 

36 Zob. K. K ł o s i ń s k i, „Efebos”. Karola Szymanowskiego próba symbolizacji homoseksu-
alizmu. W: Eros, dekonstrukcja, polityka. Katowice 2000.

37 W. J a b ł o ń s k i, Gorące uczynki. Łódź 1988, s. 33–34.
38 Ibidem, s. 34–35.
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chroni dwuznaczną relację Mosska i Grywałda przed skandalem, z jakim musi się 
ona spotkać, gdyby ją skonfrontować z szerszymi kręgami towarzyskimi Warsza-
wy: „Ktoś puścił dowcip, że »Grywałd ma gusta m o s s e k  s u a l n e«. Domyślasz 
się, jak szybko obleciał Warszawę ten żart” (B 231).

Rozważania bohaterów Brezy nad naturą ich własnego pożądania skłaniają do 
przyjęcia założenia o istnieniu jednorodnego libido, a próby dokonywania jakiej-
kolwiek taksonomii choćby ze względu na obiekty, które owo libido obsadza, to 
próby chybione. Powieść Brezy w bardzo wyraźny sposób pokazuje bowiem, że 
„nazywać to wypaczać” – taki jest wszak wniosek płynący nie tylko z rozmów 
bohaterów o naturze pożądania, ale także ze smutnego losu „Pracowni Nomenkla-
tur” starego Hinczki, tego samego dotyczy też wypracowywana przez starego 
Mossego w jego traktacie koncepcja (B 199). Nieufność wobec języka i przeko-
nanie o jego magicznych właściwościach objawiają się również wówczas, gdy 
czytelnik n i e  d o w i a d u j e  s i ę, jakie bluźnierstwo popełnił Grywałd, propo-
nując imię dla pieska Mossów, a dopiero ze sporym opóźnieniem temu samemu 
czytelnikowi wolno poznać treść pożegnalnego bileciku wysłanego Izie przez 
Grywałda. Pragnienie homoseksualne może istnieć w przestrzeni powieściowej. 
Mówi o tym matka Mosska: 

Dziś więc cieszę się, że jednak nasze związki przetrwały. Z przyjemnością widzę, że 
przyjaźń Grywałda i Edmunda staje się coraz ściślejsza i szczersza. Nareszcie ułożyły się po-
między nami stosunki właściwe. [B 211] 

Warunkiem jego funkcjonowania jest wszakże pozostawanie w aurze niewy-
powiadalności – jego nazwaniu niechętny jest Grywałd w rozmowie z narratorem:

Istnieją przyjaźnie z pewnym posmakiem, niewątpliwie erotycznym, ale przecież nie 
zmysłowe. Popularyzując zboczenia i pisząc o nich, częstokroć wyławia się ten posmak. Ludzie, 
połączeni takimi związkami, niepokoją się, chwyta ich obawa, że popadli w nienormalność, 
i nie podniety wtrącają ich w niedozwoloności, lecz jedynie świadomość, że to płeć w tym tkwi, 
że ona ich zniewala. Gdybyśmy nie znali terminów i określeń, nie przyszłoby to nam na myśl. 
Książki, o których pan mówi, poddają nazwy i pouczenia. Wiemy, jak mamy traktować pewne 
uczucia w nas samych dostrzeżone. I ten chrzest dopiero nadaje im cechę nieuniknionej rze-
czywistości. [B 177–178] 

Nie powinniśmy tego mylić z duszną atmosferą dulszczyzny (choć temat ma-
sek, maskowania, podwójnego życia powraca często w powieści Brezy), bo do 
takiego postępowania skłaniają ich nie tyle kwestie czysto obyczajowe, co raczej 
związane z ontologicznymi przekonaniami bohaterów uznających istnienie pod-
świadomych i niezróżnicowanych popędów.

W analizach powieści, z których najistotniejsza dla naszych rozważań, sygno-
wana jest nazwiskiem Ritza, nie opisano jak dotąd dość dokładnie pozycji i prze-
strzeni, które zajmują ojcowie obu powieściowych rodzin: stary Hozjusz i stary 
Mosse. W interpretacji, którą pozwolę sobie za chwilę rozwinąć, dostrzeżemy dość 
wyraźne znaki niewypowiedzianej homoseksualności obydwu zdziwaczałych 
patriarchów. Ich los, a więc śmierć pierwszego i alienacja drugiego, zdają się dość 
kasandrycznymi prognostykami dla powieściowo otwartej przyszłości Mosska 
i Grywałda; zdają się mówić, że nie można żyć w sytuacji półsekretu, jaką propo-
nuje się Mosskowi i Grywałdowi.
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Stary Hozjusz, jak już wiemy, panicznie boi się podróży, które uważa za „de-
prawujące”, szczególną zaś niechęcią darzy wielkie miasta. 

Wolno było [dzieciom] podróżować dokądś blisko albo do miast niewielkich. Nie istniały 
o tym wyraźne rozporządzenia, lecz gdy rodzice godzili się na wyjazd, to do Konstancy, Brna 
lub Heidelbergu. Przy czym Żenio musiał obiecywać, że nie zwiedzi Berlina [...]. [B 15] 

Trudno tę drobną idiosynkrazję łączyć z jakimiś lękami homoerotycznymi 
starego Hozjusza. Związek dostrzeżemy, odczytując drobne aluzje, jakimi pisarz 
otacza tego bohatera. Kiedy w jego biurze zawisł obraz ilustrujący mit homoero-
tyczny o porwaniu Ganimedesa, Hozjusz skomentował: „Temat śmiały – zamruczał 
– ale piękny. Sęp na skrzydłach podejmuje się w niebo. Wokoło chmury butelko-
wego koloru. Obraz jaki gustowny!” (B 191).

Ten nieistotny dla fabularnego przebiegu intrygi epizod sfunkcjonalizuje się, 
gdy połączyć go w jedną całość z pozornie równie nieistotną informacją dotyczą-
cą tematu referatu, z którym ma Hozjusz wystąpić w Chicago. Po chwili kontem-
placji obrazu, „owionięty smutkiem jak tchnieniem chłodnego wiatru”, musi 
bowiem zasiąść Hozjusz do tekstu o „pulardyzacji kaczek” (B 192). Pulardyzacja 
to, przypomnijmy, sterylizacja, pozbawianie organów płciowych zwierzęcia (kury) 
czynione po to, by mięso było smaczniejsze. Te trzy informacje o stosunku do 
podróży, o wiszącym w biurze obrazie i o treści referatu wydają się nie związane 
ze sobą. W pobieżnej lekturze możemy je traktować jako fabularną massa tabu-
letae, niemniej – pozostając w orbicie dość zwulgaryzowanego freudyzmu rzą-
dzącego światem powieści – łączą się ze sobą, tworząc ze starego i chorego na 
serce Hozjusza postać człowieka wypierającego pragnienia homoseksualne nie 
tyle w imię platońskiej sublimacji, co raczej ze względu na sprawne funkcjono-
wanie podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Ponieważ popędy nie 
znajdują ujścia, napięcie narasta (a katalizatorem tego procesu staje się, interpre-
towany jako autobiograficzny, referat o kastracji drobiu) i śmierć Hozjusza 
w Cherbourgu stanowi efekt, można sądzić, przekroczenia bezpiecznej granicy.

Stary pan Mosse jest postacią nieco bardziej skomplikowaną – chodzą o nim 
słuchy, że w młodości z łatwością zdobywał kobiece serca i „miał opinię donżu-
ana”. Po ślubie jednak zerwał z kochankami: „Uczynił to przez delikatność, nie 
przez miłość dla żony” (B 25). W czasie wydarzeń przedstawionych w powieści 
Mosse jest osobnikiem kompletnie zdziwaczałym, izolującym się od reszty ro-
dziny w planetarium urządzonym w domu w Roztokach. Mosse to człowiek fi-
zycznie wyniszczony: 

patrząc na jego plecy w kształcie łuku i na jego nogi przykurczone [...], trudno było uwierzyć, 
że jest to dawny, słynny z lekkości i czaru tancerz! Albo twarz jego, która dawniej uwodziła, 
dziś, na pierwszy rzut oka, zdolna była przestraszyć. [B 169]

Mosse wytwarza dla siebie przestrzeń wolności w swoim planetarium, życie 
rodzinne napawa go niechęcią, a rodzina się go po prostu boi, boi się wkraczania 
w ojcowską przestrzeń. Na podstawie powieściowych danych nie można z całą 
pewnością orzec, że w przypadku tego bohatera mamy do czynienia z wypartym 
homoseksualizmem, niemniej istnieją pewne przesłanki ku temu. Narratora, ilekroć 
spotyka się ze starym Mossem, dręczy poczucie, że ten ostatni udaje kogoś, kim 
nie jest (B 169), a po lekturze traktatu narrator wypowiada się tak:
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Zacząłem się zastanawiać, czy zapiski astronoma mogą być dowodem umysłowej normal-
ności i opanowania. Obawiałem się, że nie. Znów jednak wydawało mi się, że są jakimś żartem, 
maskaradą, tak jak cała jego postać, ubiór i zachowanie. [B 201]

Postać, ubiór, zachowanie i traktat tworzą ciąg metafor i odsyłają do desygna-
tów, których nie domyśla się narrator, ale może się ich domyślić czytelnik, który 
wie, że centralnym problemem konstrukcji powieściowej jest libido i próby wple-
cenia jego subwersywnej potęgi w kulturową siatkę znaczeń. Teoria astronomicz-
na okazuje się tylko pozornym tematem traktatu, tak jak astronomia stanowi ak-
tywność zastępującą kulturowo zastrzeżoną aktywność seksualną. Zbyt wyraźnie 
treść traktatu splata się bowiem z treścią wypowiedzi Grywałda niechętnej homo-
seksualizmowi jako tematowi nowych powieści francuskich: „Precz z klasami 
wśród zjawisk. Wszystkie są równe. Trzeba uważać, kiedy się pojawiają, bo to jest 
zjawiska istotą, jak to już samo słowo »zjawisko« wskazuje” (B 199). W tej grze 
metaforyzacji parafrazujące Platońskiego Fajdrosa filipiki skierowane przeciwko 
rodzinie i prokreacji, z jakimi mamy do czynienia na początku traktatu, nie tłuma-
czą się w swoim bezpośrednim sensie (moglibyśmy się takowych spodziewać po 
geniuszu, któremu obmierzły przyziemne obowiązki), lecz odsyłają do treści 
ukrytych i nie wyrażonych:

Kto zakłada rodzinę, ten się zrzeka najdonioślejszych celów człowieczeństwa, a staje się 
narzędziem popędu. [...] Zabiegać odtąd będzie, aby jako rodzaj istniał w przyszłości, lecz 
pominie, że przede wszystkim jest własna nieśmiertelność. Klacz, która kończy zawód wyści-
gowy, przechodzi do stajni na rozpłodową matkę. Nie zazna więcej wichru ani pędu, inne odtąd 
nią zawładną porywy. Kto zniweczy rodzinę, zwróci człowiekowi jego samotność. Czyż moż-
na zapomnieć, że Chrystus był kawalerem? Gdyby miał rodzinę, żonę i dzieci, bałby się krzy-
ża. [B 197] 39

Owe ukryte i nie wyrażone treści łączy z homoseksualizmem jeszcze jeden 
znamienny fakt – mimo że z traktatem obiecał Mosse zapoznać narratora, daje go 
(czynność pomyłkowa czy przemyślane działanie – tego powieść nie wyjaśnia) 
Grywałdowi, którego bliska relacja z Mosskiem jest w owym czasie już łatwo 
czytelna dla otoczenia – czy chce tym samym umocnić jego związek z własnym 
synem, utwierdzić go w podjętych decyzjach?

Prawdopodobny wyparty homoseksualizm głów obu rodów spycha je w za-
mknięte prywatne przestrzenie – agorafobia i lęk wysokości Hozjusza czy plane-
tarium Mossego. Obaj znajdują się na krańcach rodzinnych uniwersów, drugi z nich 
urządza sobie sublimacyjne alibi w swoich pracach astronomicznych, pierwszy 
nie ma tyle szczęścia i skazuje się na śmierć. Mossek i Grywałd opisani są przez 
narratora poprzez zupełnie inną metaforą przestrzenną – ich przestrzeń staje się 
otwarta i pusta, pozbawiona znaczeń: „Miłość w sercu Grywałda weszła na dziw-
ne manowce. Poszła na przepadłe drogi, pokrętne. [...] Niech idą dalej tą ślepą 

39 Mizoginia i kult kawalerstwa, z którymi stykamy się w traktacie Mossego, mogą być – po-
dobnie jak scena z pomocnikiem krawieckim będąca parafrazą motywu Proustowskiego – nawiąza-
niem do popularnego w owym czasie utworu A. G i d e’a pt. Corydon. Les quatres dialogues socra-
tiques. Apologia greckiego modelu pederastii, jaką jest Korydon, nie doczekała się, co prawda, tłu-
maczenia na język polski, lecz Breza mógł ją czytać i jej główne tezy znać – tekst był komentowany 
przez T. B o y a - Ż e l e ń s k i e g o  w felietonie Literatura mniejszości seksualnych, a J. I w a s z-
k i e w i c z  w Spotkaniach z Szymanowskim (w: Pisma muzyczne, s. 79) najprawdopodobniej właśnie 
Korydona ma na myśli, gdy mówi o „zbieżności między Proustem i Gidem” a Szymanowskim. 
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ścieżką” (B 236). Zakończenie powieści jest otwarte na dopowiedzenia: czy Mos-
sek z Grywałdem wrócą z tych manowców, by powielić klaustrofobiczny los 
wcześniejszego pokolenia? Czy zginą na tych – metaforycznych – manowcach? 
A może „przepadłe drogi, pokrętne [...]” okażą się drogami wolności? Nie wiemy, 
tak jak nie wiemy, jaka jest natura pożądania. 

Konkludując, należy stwierdzić, że w przypadku polskiej literatury doby mię-
dzywojennej nie spotykamy się z mitem wielkiego miasta jako przestrzeni gościn-
nej dla bohatera homoerotycznego 40. Mit taki nie ma szans się zrodzić, a „idylla 
wiejska” również jest jedynie stanem postulowanym czy może imaginowanym – 
zetknięcie z rzeczywistą przestrzenią dworu czy wsi okazuje się dla podróżujących 
na wieś bohaterów frustrujące: rozbudzeniu erotycznemu towarzyszy tylko iluzja 
„erotycznego niezróżnicowania”. Kierując się nią, bohater skazuje się na final- 
ną klęskę, a wieś z jej imaginowanym i kuszącym „pierwotnym erotyzmem” jest 
nie mniej niebezpieczna niż wielkie miasto. Teraz, jeśli przyjmiemy tezę Jurija  
M. Łotmana, że modelowanie przestrzeni stanowi jeden ze środków rozumienia 
rzeczywistości 41, musimy zgodzić się na to, iż bohater homoseksualny skazany jest 
właściwie na kulturową bezdomność, nawet jeśli, jak pisała Irena Krzywicka, 
„pederaści zalali wprost współczesną literaturę, z teatrem włącznie, upominając 
się o swoje prawo do głosu” 42.

A b s t r a c t
WOJCIECH ŚMIEJA 
(Higher School of Labour Protection Management in Katowice)

“TOPOGRAPHY OF DESIRE” – CONSTRUCTING OF SPACE  
AROUND HOMOSEXUAL PROTAGONISTS IN POLISH INTER-WAR PROSE 

(IWASZKIEWICZ, CHOROMAŃSKI, GOMBROWICZ, BREZA)

Escape to a big city is one of 19th c. literary topoi present in narrations in which the protagonist 
is homosexual. The topos is embedded in social-historical reality. Historical researches show that big 
cities as New York and Berlin were places of bringing homosexual societies together. The present 
article analyses the functioning of “myth of a big city” as homosexual-friendly place in Polish Inter-
war literature (the author discusses well-known books, e.g. Witold Gombrowicz’s Ferdydurke along 
with forgotten ones, as e.g. Michał Choromański’s Skandal w Wesołych Bagniskach áA Scandal at 
Wesołe Bagniskañ). Referring to German Ritz’s observations, the author argues that in the case of 
Poland the escape in question is rather to the country, grange, or manor estate. The places to which 
one escapes prove to be as unfriendly and dangerous as the space of a big city, and the feeling of 
a greater freedom in realising one’s sexuality becomes a hazardous illusion.

40 Tezy tej nie zmodyfikuje lektura innych tekstów, których bohaterami są homoseksualiści, np. 
Wspólnego pokoju Z. Uniłowskiego.

41 J. M. L o t m a n, Problem przestrzeni artystycznej. Przeł. J. F a r y n o. „Pamiętnik Literac-
ki” 1976, z. 1, s. 214.

42 I. K r z y w i c k a, Źródło samotności. W: Kontrola współczesności. Wybór międzywojennej 
publicystyki społecznej i literackiej z lat 1924–1939. Zebrała i wstępem opatrzyła A. Z a w i s z e w-
s k a. Warszawa 2008, s. 338.
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Precyzyjnie oznaczane daty wydarzeń historycznych, mające nie tylko roczną 
sygnaturę, ale także miesięczną i dzienną, nadają zajściu określoną wagę i zawsze 
na nią wskazują. Umożliwiają i uruchamiają mentalny powrót, rocznicowe obcho-
dy, rozmaite formy upamiętniania, bo data z natury rzeczy nie przystaje do teraź-
niejszości. Są też jak imię własne, identyfikujące, lecz również szyfrujące w nazwie 
grupę cech, zależności między nimi i odniesienia, składające się na fakt lub zespół 
faktów, historycznie i powierzchniowo wyrażonych znakiem-datą. W jakimś sen-
sie nadanie daty oddala od wydarzenia i jego autentyczności, z konieczności za-
stępowanego jakby niekompletnymi przedstawieniami, warunkowanymi długością 
ludzkiego życia (uczestników, świadków), pamięcią, punktem widzenia, językiem 
i sposobami komunikacji charakterystycznymi dla konkretnych czasów, co przecież 
oznacza selektywność, fragmentaryczność, subiektywizm opisu.

Niedawno minęła dekada od dramatycznych wydarzeń ujmowanych pod wspól-
ną datą: 11 września 2001. Seria terrorystycznych ataków zachwiała amerykańsko-
-europejską stabilizacją, odebrała – zaatakowanym wówczas – chwilowe złudzenie 
nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, przypadku, bo odsłoniła zaplanowany przebieg 
działań agresora. Momentalnie też ustanowiła centrum świata, w którym rozgrywa-
ły się absorbujące wszystkich wypadki. Tragiczna cezura spowodowała również 
potrzebę „przepracowania” traumy, weryfikację faktów, konieczność podsumowań, 
rozliczeń i zmian w globalnej polityce czy ekonomii, ale także wyzwoliła najróż-
niejsze reakcje w kulturze, filozofii i literaturze. 

Powstały powieści, których kanwą były historyczne już dziś wydarzenia: Jo-
nathana Safrana Foera Strasznie głośno, niesamowicie blisko (główną postacią jest 
tu dziecięcy bohater, kilkuletni Oskar) 1, Dona DeLillo Spadając 2, Johna Updike’a 
Terrorysta 3 czy Frédérica Beigbedera Windows on the World 4. W tej ostatniej 
podmiot mówiący, funkcjonujący jakby na granicy życia i śmieci, relacjonuje 
dramatyczne wypadki z wnętrza zapadającego się budynku. Mężczyzna, który 
znalazł się tam przypadkowo, i towarzyszący mu dwaj mali synowie – podzielili 

1 J. S. F o e r, Strasznie głośno, niesamowicie blisko. Przeł.  Z. B a t k o. Warszawa 2007.
2 D. D e L i l l o, Spadając. Przeł. R. S u d ó ł. Warszawa 2008. Ukazała się książka o klasykach 

pisarstwa amerykańskiego: Don DeLillo. Red. M. Paryż. Warszawa 2012.
3 J. U p d i k e, Terrorysta. Przeł. J. K o z ł o w s k i. Poznań 2007.
4 F. B e i g b e d e r, Windows on the World. Przeł. M. K a m i ń s k a - M a u r u g e o n. War-

szawa 2004.
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los wielu ofiar. W powieści często tenże narrator, obdarzony sylleptyczną podmio-
towością i szczególną przedwiedzą, zapowiada tragedię („W ciągu następnych 
minut World Trade Center, świątynia ateizmu i międzynarodowego zysku, prze-
mieni się stopniowo w prowizoryczny kościół” 5). Sytuacja uwięzionych w budyn-
kach kojarzona jest przez osobę mówiącą z pobytem w hitlerowskim obozie za-
głady w Auschwitz, sarkastycznie określa on pomieszczenie, z którego nie może 
się wydostać – jako „komorę gazową de luxe” 6. Antecedencyjna narracja przekra-
cza horyzont zdarzeń zakończonych (realnie): 

Ratownicy nigdy do nas nie dotarli. Nie widzieliście nas w telewizji. Nikt nie sfotografo-
wał naszych twarzy. Wszystko, co wam po nas pozostało, to nasze rozedrgane postacie ucze-
pione elewacji, ciała w szybkim locie, ręce wymachujące w eterze szmatami, białymi niczym 
kawałki chmur. Ogłuszający dźwięk upadków w filmie dokumentalnym braci Naudetów. Jedy-
ny film o tragedii jest dziełem Francuzów.

Ale nie pokazali oni spadających ochłapów ludzkich, fontann krwi, stali, ciał i plastiku 
stopionych w jedno. Wy nie czuliście smrodu spalonych kabli elektrycznych, tego smrodu 
krótkiego spięcia, pomnożonego przez sto tysięcy woltów. Nie słyszeliście zwierzęcego ryku, 
kwiku świń o podrzynanych gardłach, cieląt ćwiartowanych żywcem, choć to nie były cielęta, 
tylko ludzkie ciała błagające o życie 7.

Do czasu „przed” atakiem i „po” nim odniosła się w emocjonalnej narracji 
znana dziennikarka Oriana Fallaci 8, wzbogacając swoją wypowiedź wiedzą o wie-
lu ważnych osobach publicznych. Ukazały się też polskie komentarze i omówienia 9. 
Wreszcie wobec nowej sytuacji określiły się także filozofia, antropologia, socjo-
logia. Francuski socjolog i filozof kultury Jean Baudrillard, charakteryzując istotę 
fundamentalizmu, w zbiorze filozoficznych esejów napisał: 

Żywotna przeciwpotęga w zwarciu z potęgą śmierci systemu. Potęga wyzwania rzucone-
go globalizacji rozpuszczonej w morzu cyrkulacji i wymiany. Potęga nieredukowalnego wy-
jątku, przejawiającego się tym gwałtowniej, im dalej sięga hegemonia systemu – aż do wyda-
rzenia takiego jak 11 września, które przerywa ten wyścig, nie rozstrzygając jednak kryjącego 
się za nim antagonizmu, lecz nadając mu wymiar symboliczny 10. 

Źródeł ekscesywnej przemocy upatruje filozof w asymetrii kulturowej, ale 
również politycznej, ekonomicznej. Wydaje się jednak, że sytuowanie „siebie” 

  5 Ibidem, s. 117.
  6 Ibidem, s. 247.
  7 Ibidem, s. 235. W innym miejscu autor wskazuje na literaturę francuską jako kultywującą 

„tradycję nieposłuszeństwa” (s. 267).
  8 O. F a l l a c i, Wściekłość i duma. Przeł. K. H e j w o w s k i. Warszawa 2003. Zob. też  

11 września 2001. Jak to się stało i co dalej? Red. J. F. Hoge Jr., G. Rose. Przeł. M. A n t o s i e w i c z 
[i in.]. Warszawa 2001. – B. Wo o d w a r d, Wojna Bush. Przeł. W. J e ż e w s k i. Warszawa 2003. 
– G. S o r o s, Bańka amerykańskiej supremacji. Przeł. D. C h y l i ń s k a. Kraków 2004.

  9 Zob. S. K r a j s k i, Atak na Amerykę. Fakty. Komentarze. Wnioski. Warszawa 2001. –  Świat 
po 11 września 2001 roku. Red. K. Gładkowski. Współpr. B. C z o p, A. H o ł u b, A. O r g a n i-
ś c i a k - K r z y k o w s k a. Olsztyn 2003 (zbiór studiów politologicznych na temat aktualnej spo-
łeczno-politycznej sytuacji na świecie po wrześniowym ataku). – M. S t r z a ł a, Dzień, w którym 
zgasło słońce nad Manhattanem. 11 września 2001. Co naprawdę wtedy się wydarzyło? Kraków 
2005 (książka oparta na relacjach naocznych świadków). – M. P a t k o w s k i, Czarny wtorek. 
Warszawa 2007 (opis także polskich ofiar ataku na WTC).

10  J. B a u d r i l l a r d, Hipotezy na temat terroryzmu. W: Duch terroryzmu. Requiem dla Twin 
Towers. Przeł. R. L i s. Warszawa 2005, s. 64.
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i społeczeństwa, które się reprezentuje – w jakimś centrum, stanowi niezbywalny 
atrybut ludzkiego myślenia i bycia w świecie.

W jednym z wywiadów Jacques Derrida 11 mówił o militarnej i finansowej 
przewidywalności ataku, możliwościach obserwacji przepływu i gromadzenia 
kapitału. Zaistniałe wypadki filozof uznał za potencjalny scenariusz, który się 
zrealizował 12, w konsekwencji postulował opis zmienionej polaryzacji świata, 
redefinicję wojny i tolerancji. Derrida w komentarzach odnosił się do amerykańskiej 
i europejskiej „polityki snów”, stwierdził: 

Sen, o którym mówiłem, jest snem myśli, a nie aktualną zbiorową fantazją o bezpieczeń-
stwie, patriotyzmie czy zemście. Musimy przerwać ten koszmar, przeciwstawić się mu polity-
ką przebudzenia. Musimy się przebudzić z tego snu 13. 

Wstrząsające wydarzenia filozof rozpatrywał w kategoriach traumy i autood-
porności jednostkowej czy społecznej. „Dekonstruując” terroryzm wyjaśniał: 

dana tożsamość może nie być doskonale homogeniczna, gdyż wchłania w siebie ślady tego, co 
bezpośrednio wyklucza. Dekonstrukcja poszukuje tych śladów i wykorzystuje je, aby dać głos 
temu, co nie pasuje do dominującego zestawu inkluzji i ekskluzji 14. 

Dialektyka śladu i obecności ujawnia się – zdaniem Derridy – także w języku 
i w ludzkiej kategoryzacji świata. Autorka komentująca stanowisko filozofa odno-
si je również do interesujących nas wydarzeń i ich daty: 

Owe ślady, przy których upiera się dekonstrukcja, są rozproszone (disseminated)  
przede wszystkim w języku. Derrida rozpoczyna swoją interpretację ataków terrorystycznych  
z 11 września od zastanowienia się nad sensem nazwania takiego wydarzenia za pomocą daty. 
Cóż oznacza takie nazwanie wydarzenia, pyta, kiedy miejsce i znaczenie tego wydarzenia 
pozostają niewysłowione? Data 11 września jest w kółko powtarzana, jak gdyby jego partyku-
larność była tak absolutna, że nie mogłaby być utożsamiona z jakąkolwiek generalizacją 15.

W jednej z wcześniejszych publikacji Derrida przyglądał się zewnętrznemu 
(jawnemu) oraz wewnętrznemu (ukrytemu) datowaniu w tekście literackim na 
przykładzie poezji Paula Celana. Zwłaszcza w drugim przypadku zachodziło za-
cieranie, kryptonimowanie daty, w obu zaś – jej użycie w utworze powodowało 
upoetycznienie sygnatury czasu, zniesienie różnicy między rzeczywistością a fik-
cyjnością, w zasadzie natomiast nieprzynależność całkowitą daty do żadnej z tych 
sfer. Jeśli można było mówić o empirii, pozwalało na nią to hermeneutyczne 
zdarzenie wiersza, o czym Derrida pisał: „tym, co staje się czytelne, nie jest s a m a 
data, ale poetyckie doświadczenie daty; to, co t a  j e d n a  data narzuca nam 

11  J. D e r r i d a, U. R a u l f f, Nikt nie jest bez winy. Rozmowa z Jacques’em Derridą o filozo-
fii w obliczu terroryzmu. Przeł. B. M a ł c z y ń s k i. W zb.: Czytanie Derridy. Red. B. Małczyński, 
R. Włodarczyk. Wrocław 2005, s. 89–91. Pierwotnie wywiad ukazał się na łamach „Sueddeutsche 
Zeitung” (2001, nr z 24 IX).

12  Reakcja taka jest przez psychologów określana mianem „błędu wstecznej pewności” i defi-
niowana jako skłonność do sądzenia po zajściu, że było się w stanie je przewidzieć.

13  D e r r i d a, R a u l f f, op. cit., s. 90.
14 Filozofia w czasach terroru. Rozmowy z Jürgenem Habermasem i Jacques’em Derridą. 

Przeprowadziła i komentarzami opatrzyła G. B o r r a d o r i. Przeł. A. K a r a l u s, M. K i l a n o w-
s k i, B. O r l e w s k i. Red. A. Szahaj. Warszawa 2008, s. 178. 

15 Ibidem, s. 179.
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w naszym stosunku do niej, poetyckie poszukiwanie” 16; albo w innym miejscu: 
„Data interesuje nas więc jako cięcie lub nacięcie, jakie wiersz nosi na swoim 
korpusie, taka pamięć, czasami wiele pamięci w jednej, znamię pochodzenia, 
miejsca i czasu” 17. Występowanie i funkcje daty w dziele poetyckim francuski fi-
lozof literatury objaśnia poprzez hebrajski termin „szibbolet”, którego wielość 
znaczeń w językach fenickich, judeo-aramejskich i syryjskich („rzeka”, „strumień”, 
„gałązka oliwna”, „kłos pszenicy”) zawsze uwydatnia jakąś łączność ze źródłem, 
początkiem, nasieniem, także rozwój, ruch, rozprzestrzenianie się; określenie to 
– zdaniem Derridy – dobrze oddaje zależności między datą a wydarzeniem, jakie 
ta sygnuje. Każda data ma więc swój „szibbolet”, czyli „ świetlisty, błyszczący rój 
przypisów, wiele rozpoznawczych znaków, służących do rozszyfrowania i wyja-
śnienia zagadki” 18. W „szibboletowej” konstelacji dla daty 11 września 2001 
znajdą się również polskie wiersze jako indywidualne doświadczenia historii 
i języka.

Osobność bezprecedensowych wydarzeń sygnalizowana jest poprzez użycie 
daty również w polskiej liryce 19. Trzy poetyckie odsłony zajść związanych z atakiem 
na World Trade Center, o których będzie mowa, to utwory Wisławy Szymborskiej 
Fotografia z 11 września 20, Ewy Lipskiej 11 września 2001 21 i Julii Hartwig Wieże 22. 
Mocny poetycki trójgłos jest świadectwem uniwersalności poprzez pojedynczość 
i indywidualność reakcji poetek. Teksty właśnie w takiej kolejności można rozpa-
trywać w aspekcie temporalnym – jako rzeczywistość ujętą „tu i teraz” (Szymbor-
ska), „niedługo potem” (Lipska), „jakiś czas później” (Hartwig), uruchamiają one 
różne strategie twórcze uobecniania zdarzeń, różny dystans wobec nich.

Często przywoływany przez badaczy literatury wiersz Fotografia z 11 września 
już w tytule eksponuje medium. Relacje: „ja” – opisywana rzeczywistość, dają się 
ująć w minimalnym dystansie, w bieżącej zdarzeniowości, w (foto)reporterskiej 
bliskości, prowokującej do utrwalenia na zdjęciu. Ludzie wyskakują z różnych 
pięter płonących wieżowców i w niewielkich odstępach czasowych, jakby na oczach 
„ja”, wchodzą w powietrzną przestrzeń, a zarazem w obręb przedstawionej sytuacji 
lirycznej – i w tej ostatniej naprawdę pozostaną zapisani. Zależność (wynikająca 
z wagi i skali zdarzenia, sugestywności fotografii jako medium oraz „tej” ukon-
kretnianej w wierszu) i niezależność (oznaczająca pewną osobność kodu werbal-
nego, a także demiurgiczne możliwości poety) podmiotu ujawnia się w klauzuli 
utworu. Fragment funkcjonuje już w ramach mediacji:

Tylko dwie rzeczy mogę dla nich zrobić – 
opisać ten lot
i nie dodawać ostatniego zdania.

16 J. D e r r i d a, Szibbolet dla Paula Celana. Przeł. A. D z i a d e k. Bytom 2000, s. 9.
17 Ibidem, s. 21.
18 Ibidem, s. 20.
19 Wiersze dotyczące tragedii nowojorskiej – oprócz analizowanych tutaj – możemy odnaleźć 

w twórczości J. Barana, J. Szubera, B. Gruszki-Zych, L. Latus i innych.
20 W. S z y m b o r s k a, Fotografia z 11 września. W: Chwila. Kraków 2002.
21 E. L i p s k a, 11 września 2001. W: Ja. Kraków 2003, s. 31. Wiersz został zamieszczony 

również w dwujęzycznym zbiorze pod znamiennym tytułem Miasteczko Świat (Przeł. na język ros. 
A. R o i t m a n. Posł. J. P o m i a n o w s k i. Kraków 2007, s. 24).

22 J. H a r t w i g, Wieże. W: Bez pożegnania. Warszawa 2004.
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Szymborska uruchamia w wierszu i aktywizuje u odbiorcy jednocześnie dwa 
kody: słowny i obrazowy. Werbalne projektowanie obrazu podlega uszczegółowie-
niu w procesie lektury. Fotografia dostępna jest tylko poprzez słowo, opis pozwa-
la naszkicować jej zawartość i sam jej dotyczy. Zdarzenie uchwycone zostaje przy 
użyciu dynamiki słów, statyki fotograficznego obrazu. Wyraźna jest tu procesual-
ność „opisu lotu” („Każdy to jeszcze całość”; „Jest dosyć czasu, / żeby [...]”; „Są 
ciągle jeszcze w zasięgu powietrza, / w obrębie miejsc, / które się właśnie otwarły”). 
Momentalna organizacja przestrzenno-temporalna opiera się na konstrukcji – 
a u odbiorcy na intensywnym wrażeniu – „tu i teraz”. „Tyrania chwili” trwa! 23 
Towarzyszy jej złudna nadzieja, że fotografia „zapobiegnie” upadkowi („Fotogra-
fia powstrzymała ich przy życiu, / a teraz przechowuje / nad ziemią ku ziemi”). 
„Osobiste” twarze, drobne przedmioty wypadające z kieszeni skaczących, podkre-
ślają indywidualny wymiar zbiorowej tragedii. Wertykalna siła ruchu, rozpaczliwa 
kinestetyka postaci jako ciążenie w dół zawiera w sobie sugestię nieodwracalnego 
finału. „Otwarcie miejsc” możliwe jest tylko na fotografii i paradoksalnie mówią-
cy podmiot w finalnej części wiersza poprzez poniechanie „ostatniego zdania” 
stara się sprostać temu otwarciu. Gest podmiotu-twórcy zdradza jednak pewną 
bezradność, złagodzoną potencją utrwalania przynależną słowu. Możliwe, że: 
„Heroizm Szymborskiej polega na tym, iż za wszelką cenę chce widzieć jedynie 
fotografię, na której ów »lot« nigdy się nie skończy” 24. Poetka, afirmująca w swej 
twórczości cud istnienia, pozostaje wierna tej zasadzie. Podwójna kreacja – za 
sprawą wiersza i fotografii – przeczy realności do tego stopnia, że lekceważy na-
stępstwo przyczynowo-skutkowe, wszak konsekwencją tego lotu powinien być 
tragiczny upadek. Tymczasem u poetki chwila dąży ku eonowi 25.

Małgorzata Czermińska, uznając utwór Szymborskiej za ekfrazę, stwierdza: 

Wiersz Fotografia z 11 września opisuje powszechnie znaną fotografię prasową, ukazują-
cą drobne sylwetki ludzi skaczących z płonącego wieżowca, jedno z niezliczonych przedstawień 
terrorystycznego zamachu w Nowym Jorku. Stylistycznie rzecz biorąc, nie jest to opis przed-
miotu, ale dynamiczne opowiadanie o rozgrywającym się właśnie zdarzeniu 26.

Ekfraza nie jest tu „celem samym w sobie, ale środkiem do innego celu, którym 
jest jakaś refleksja pobudzona przez to dzieło” 27. Jej zastosowanie stanowi jedno-
czesny zabieg interpretacyjny. Fotografia – jako mem kultury – wprowadzona 
w przestrzeń między twórcą a czytelnikiem pełni funkcję pośrednio ewokowanego 
nośnika informacji. Z jednej strony, możemy mówić o niesamodzielności i degra-
dacji opisu uzależnionego od fotografii, z drugiej – słowna prezentacja (rzekome-

23 Semantyczna kontaminacja i transformacja tytułu książki E. T. E r i k s e n a  Tyrania chwi-
li. Szybko i wolno płynący czas w erze informacji (Przeł. G. S o k ó ł. Wyd. 1, dodruk. Warszawa 
2004) i znanej eksklamacji z Fausta J. W. G o e t h e g o. 

24 C. Z a l e w s k i, Terror (z) fotografii. Nowoczesna przemoc w ujęciu Rafała Wojaczka i Wi-
sławy Szymborskiej. W: Pragnienie, poznanie, przemijanie. Fotograficzne reprezentacje w literaturze 
polskiej. Kraków 2010, s. 107.

25 Poetyckie projekcje czasu, również na podstawie zbioru Szymborskiej Chwila, opisuje  
D. O p a c k a - Wa l a s e k  (Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku. 
Katowice 2005).

26 M. C z e r m i ń s k a, Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej. „Teksty Drugie” 2003, nr 2/3, 
s. 241.

27 Ibidem.
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go?) 28 przekazu wizualnego nie wychodzi poza literaturę. Dokonuje się chwilowe 
zrównanie logocentryzmu i okulocentryzmu. Cezary Zalewski przygląda się 
utworowi Szymborskiej także w kontekście referencji, jakie ustala dla fotografii 
literatura: „Jest [...] zastanawiające, iż poeci próbujący przedstawić akty przemocy 
obecne w życiu społecznym również sięgają po odpowiednie zdjęcia”. I wylicza: 

po pierwsze, obrazy te już funkcjonują w przestrzeni odbioru, zatem nawiązanie do nich doko-
na jedynie wzmocnienia układu literackiej komunikacji. Paradoksalnie, dzieje się tak nawet 
wtedy, kiedy wiersz stara się zakwestionować tę „władzę” zdjęcia nad pamięcią odbiorcy. Po 
drugie, fotografie te umożliwiają wprowadzenie dyskursu, w którym staje się wielostronny 
i głęboki namysł nad przemocą 29.

Konkretność fotografii dostępnej poprzez wiersz – wobec licznych medialnych 
reprezentacji nowojorskiego zamachu – bywa jednak kwestionowana czy anulowa-
na przez zmienny ilustracyjny kontekst. W antologii Pisane światłem. Antologia 
poezji inspirowanej fotografią w sąsiedztwie wiersza Szymborskiej pojawia się 
„obca” fotografia, wykonana w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Autorzy 
antologii mówią o łączeniu artefaktów: „Trzeba było do kolejnych wierszy dobrać 
fotografie w taki sposób, aby stworzyć im jedynie asocjacyjne tło, wskazując na 
wzajemne relacje” 30. Włączenie innego obrazu w sugerowany porządek analitycz-
no-interpretacyjny nie zmienia podstawowej funkcji fotografii-obrazu w wierszu. 
Dzieje się tak głównie dlatego, że Szymborska „posługuje się [...] fotografią, aby 
wychwycić ten nieoczekiwany moment, w którym życie miało »jeszcze« przewagę 
nad śmiercią” 31. Zabieg osłabia świadomość nieuniknionego także u odbiorcy wier-
sza. Poetka przyjmuje kontrpostawę wobec biegu spraw, próbując zanegować nawet 
prawa fizyki czy biologii, postępując jakby wbrew zasadom uznawanym w mediach: 

im bardziej śmierć człowieka odbiega od przypisanej mu biologicznymi uwarunkowaniami 
egzystencji, tym jest bardziej interesująca dla mediów. [...] Wydaje się, iż ta obsceniczność 
mediów stanowi nową zastępczą strategię oswajania śmierci 32.

O bezpośrednim związku wiersza Ewy Lipskiej z wydarzeniami 11 wrześ- 
nia 2001 świadczy jedynie tytuł składający się z pełnej daty. Wyraźna sygnalizacja 
zależności i odniesienia nie udaremnia wszakże odczytywania i interpretacji wier-
sza w kategoriach uniwersalnych. Liryk nie stanowi deskrypcji dramatycznych 
wydarzeń, dotyczy projektowanych reakcji wybranych grup na przebieg wypadków. 
W kręgu reagujących znajdują się: „Poeci wywiadowcy świątobliwi podatnicy / 
pieśniarze jubilerzy”, lecz także krawiec – i tej postaci pośrednio przypisana zo-
staje mądrość życiowa. Identyfikacja głośno odpowiadających wskazuje na osoby 

28 Trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z podwójnym fingowaniem – fikcją fo-
tograficzną dostępną poprzez fikcję literacką. Niełatwo również ustalić „konkretność” zdjęcia „wy-
korzystanego” przez Szymborską, która posłużyła się tutaj pozorną ekfrazą.

29 Z a l e w s k i, op. cit., s. 100.
30 B. M a r e k, Z. H a r a s y m, T. K a l i ś c i a k, posłowie w: Pisane światłem. Antologia 

poezji inspirowanej fotografią. Koncepcja, oprac., wybór wierszy i fotografii 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. 183.

31 Z a l e w s k i, op. cit., s. 107.
32 A. O g o n o w s k a, Twórcze metafory medialne. Zarys problemu w ujęciu kognitywno-kul-

turowym na przykładzie teorii Jeana Baudrillarda. W: Twórcze metafory medialne. Baudrillard – 
McLuhan – Goffman. Kraków 2010, s. 84.
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reprezentujące różne środowiska, ale może też być peryfrastycznym (i wtedy 
metaforycznym) określeniem ludzi słowa i pióra (w tym twórców literatury). Wy-
odrębnione w osobnym wersie zestawienie „pieśniarze jubilerzy” uznać trzeba za 
metaforę apozycyjną, zwłaszcza w kontekście późniejszego fragmentu rozwijają-
cego to ujęcie:

Jubilerzy starannie będą szlifować fakty.
Odpowiedni kształt. Odpowiedni połysk.
Precyzyjna biżuteria katastrofy.

Obróbka faktów staje się częścią jubilerskiej roboty, a jej efektem jest oczeki-
wany kształt i połysk „biżuterii katastrofy”. Komunikowanie o wydarzeniach 
oscyluje między opisem a kreacją, oznacza jednocześnie konstruowanie opinii, 
ocen, kontekstualizację, emocjonalizację, manipulację 33. Z pewnością teleologia 
selekcji faktów, sąsiedztwo przekazów słownych i obrazowych decyduje o charak-
terze informacji. Nie bez znaczenia są też „ozdoby” tropów, zwłaszcza w kontek-
ście tropologii jako koncepcji tekstu, uzależnionej od przyjętego repertuaru środków 
i przekształceń semantycznych. Podmiot liryczny zamyka pierwszą część wypo-
wiedzi ironicznym komentarzem: „Naturalnie / wszyscy poddawać się będą do 
druku”. Hegemonia druku i kuszące zdeponowanie własnego śladu w upublicznio-
nej treści – uwiarygodni przekaz. Paradoksalnie poetka brzmi w „jubilerskim” 
chórze, ironicznie (auto)komunikując o własnym położeniu. Dwuznaczność 
stwierdzenia otwiera frazeologiczną opalizację sensu między „podawać (się) za 
kogoś” i „poddawać się” (karze, kontroli, opiece). 

Na diatetyczność podobnych struktur predykatowo-argumentowych, jak rów-
nież na użycie metaforyki apozycyjnej oraz eliptyczność poezji Lipskiej wielo-
krotnie zwraca uwagę Krzysztof Skibski 34. Zabiegi te składają się na zespół idio-
lektalnych cech i inklinacji artystycznych autorki tomiku Ja. Z oglądu twórczości 
Lipskiej wyprowadza Adam Poprawa trzy zasady dynamiki języka poetyckiego: 
pewności (interpunkcyjnej, prozodycznej, graficznej), gęstości metaforycznej 
(postawangardowej, ponadrealistycznej), sprawdzania (języków, idei, kultury) 35. 
Sprawdzanie kodów świata odbywa się także w analizowanym tu utworze, podmiot 
poddaje się też (auto)kontroli.

Jakby na drugim biegunie spolaryzowanych w wierszu reakcji znajduje się 
inny rzemieślnik – krawiec, z którym znajomość podmiot mówiący podkreśla przez 
zaimek dzierżawczy „mój”. Prowadzony z nim cichy dialog „ściegiem płaskim” 
również sugeruje jakąś zażyłość, porozumienie, wspólność poglądów. Wyklucze-
nie postaci z grupy poprzedniej jest jej indywidualizacją. Wypowiedź krawca, choć 
podana w mowie zależnej, zachowuje ślady niezależności, ponieważ posługuje się 
on językiem właściwym uprawianemu przezeń rzemiosłu („świat się spruł”), jego 

33 Rzeczywistym doniesieniom prasowym o nowojorskich wydarzeniach przygląda się  
Z. K l o c h  (Punkt widzenia i ideologia: o relacjach prasowych na temat ataku na World Trade 
Center. W zb.: Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bart-
mińska, R. Nycz. Lublin 2004). Naczelną kategorią staje się dla badacza punkt widzenia. 

34 Omawiany utwór służy w książce K. S k i b s k i e g o  Antropologia wierszem. Język poetyc-
ki Ewy Lipskiej (Poznań 2008, s. 148) jako egzemplifikacja metafor apozycyjnych.

35 A. P o p r a w a, Poezja, świat i inne niepewniki. W zb.: Nic nie jest pewne. O twórczości Ewy 
Lipskiej. Red. A. Morawiec, B. Wolska. Łódź 2005, s. 190.
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słowa wyrażają także totalność zmiany, całkowitość destrukcji („spruł” to przecież 
nie tylko „rozpruł”). W klauzuli utworu pojawia się na prawach ironii dwuwers 
personifikujący narzędzie krawieckie: „A maszyna do szycia / zjadliwie się śmie-
je”. Maszyna (podobnie jak całe komputerowo-cyfrowe i „AGD-owskie rekwizy-
torium” 36) reprezentuje tu świat zdobyczy techniki, który jakby wymyka się spod 
ludzkiej kontroli, współtworząc rzeczywistość symulakrów – syntetycznych 
światoobrazów bez odniesienia do realności nie reprezentowanej przez nie – umoż-
liwiając automatyzację zła, sankcjonując współczesny manicheizm. Tylko cud 
dialogu i porozumienia nie jest mechaniczny 37. Skibski, analizując dynamiczną 
metaforykę Lipskiej w zakresie układów i połączeń metaforycznych, konkluduje 
w odniesieniu do wiersza 11 września 2001: 

Zderzenie w tekście dwu perspektyw uruchamiających pola pojęciowe przyporządkowu-
je elementy składowe tekstu, tworząc rodzaj mozaiki o silnym zabarwieniu ironicznym. 
Pierwsze pole, związane z czynnościami jubilera przygotowującego biżuterię, fundowane 
przez metonimiczne ujęcie zbrodni, aktywne w percepcji ludzi nastawionych na orzekanie 
o rzeczywistości w sposób autorytatywny i wymagający popularności. [...] Drugie pole, zwią-
zane z czynnościami i warsztatem krawca, skonstruowane zostaje na zasadzie kontrastu, 
z położeniem akcentu na relatywność i niejasność mechanizmu oceny zjawisk niezwykłych 
i tragicznych 38.

Wierszom Lipskiej stale towarzyszy refleksja na temat kultury elektronicznej 
i multimedialnej poddanej oglądowi 39. Skibski uważa, że utwory poetki z lat 
1994–2005 stanowią zdystansowany komentarz do rzeczywistości. O wierszach 
z tego czasu pisze: 

podmiot u Lipskiej mocuje się z tematami najważniejszymi, jak miłość, zło, Bóg, życie i poezja. 
Bezkompromisowość oglądu świata w nowych tekstach, przez [...] syntetyzowanie fraz, a tak-
że wielopoziomowy komentarz do człowieka współczesnego, przeradza się w klasycyzujący 
maksymalizm – postawę wyjątkowo stosowną wobec obserwowanych zmian i powtórzeń 40.

Badacz dostrzega, że kategorie z wczesnych wierszy poetki (dom, dziecko, 
choroba, podróż) nie dominują już w poetyckim obrazowaniu świata. Na ewolucję 
fundamentalnych motywów w twórczości Lipskiej wskazuje też Grzegorz Olszań-
ski 41. Poetyka mortalna zmienia u autorki 11 września 2001 wymiary, wyrażając 
się zarówno w mikro-, jak i w makroskali.

Tom Ja postrzegany bywa jako introspektywny i wspomnieniowy. Część za-
wartych w nim wierszy może stanowić pokłosie amerykańskich (i w ogóle wszel-

36 Ibidem, s. 192. Zob. też J. K l e j n o c k i, Zanim zadrży ci ręka nad klawiszem Enter...  
O jednym wierszu Ewy Lipskiej. W zb.: jw. Autor analizuje wiersz Naciśnij Enter z tomu Sklepy 
zoologiczne (Kraków 2001).

37 Korzystam tu pośrednio ze sformułowania użytego w tytule książki A. B u r z y ń s k i e j 
Mechanika cudu. Strategie metateatralne w polskiej dramaturgii awangardowej (Kraków 2005), 
mimo że książka ta dotyczy innych kwestii niż poruszane w artykule. 

38 S k i b s k i, op. cit., s. 196.
39 J. Wo l s k i  (Ewa Lipska sceptyczna. W zb.: Nic nie jest pewne) podkreśla sceptycyzm 

poezji autorki 11 września 2001, traktując go jako odpowiedź na trudne, groteskowe, ułomne, ulotne, 
przepełnione sprzecznościami życie, chaos współczesnej cywilizacji. 

40 S k i b s k i, op. cit., s. 53.
41 G. O l s z a ń s k i, Śmierć udomowiona. Szkice o wyobraźni poetyckiej Ewy Lipskiej. Kato-

wice 2006.
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kich) podróży Lipskiej, o których pisze Robert Mielhorski 42. Wydaje się jednak, 
że poetka przewrotnie tytułuje swój tom, gdyż nie znajdujemy w nim przejawów 
szczególnej ekspresji indywidualnej. Można przyznać więc rację Leokadii Hull, 
która mówi:

Przestrzeń intymna podlega [...] estetycznemu samoograniczeniu, nadal powściągana 
potrzebą dyskrecji – u artystki, której sztuka jest pozbawiona egotyzmu. Stąd manifestowane 
w tytule „ja” czytać można też w znaczeniu autoironicznym, jako grę z konwencjonalnym 
wyobrażeniem o tak zwanej liryce kobiecej. Konstrukcja podmiotowego „ja” w jej utworach 
nie jest nacechowana poetyką osobistego wyznania, lecz ma charakter otwarty, dotyka tego, co 
wspólne dla ludzkiej egzystencji. Przechodzi więc niejako w „my”, poetycko rozpoznawane 
zawsze w szerszych kontekstach miejsca i czasu 43.

Podobnie jako część „lektury istnienia” Janusz Pasterski postrzega omawiany 
tu wiersz Lipskiej i stwierdza: „To człowiek i jego dynamiczna, zmieniająca się 
podmiotowość w przewartościowanym świecie stanowi zasadniczy [...] problem 
tej poezji” 44.

Utwór Wieże Julii Hartwig, pochodzący ze zbioru Bez pożegnania, wpisuje się 
w amerykańskie doświadczenia poetki, których reminiscencje zawarła ona także 
we wcześniejszych tomach (np. w Wierszach amerykańskich 45). Wypowiedź pod-
miotu jest kontestacją panoramicznego obrazu obserwowanego ex post. Pierwsze 
fragmenty przynoszą niemal narracyjny opis jednego z brooklińskich bulwarów, 
z którego otwiera się interesująca perspektywa miasta, stąd uwiecznianego na 
licznych fotografiach przez turystów, a także tego samego bulwaru jako miejsca 
spotkań i odpoczynku w porze lunchu. Trwałość pewnych nawyków, powrót do 
przyzwyczajeń gwarantują zwykłą codzienność, normalność, stabilizację: „Przy-
chodzą tu nadal, / bo choć znikły dwie najwyższe wieże, / widok jest wciąż impo-
nujący”. Wyprawa i postawa flâneura, za którego trzeba uznać podmiot, charakte-
ryzuje się dążeniem do przywrócenia dawnego architektonicznego ładu, a przy- 
najmniej potrzebą zaświadczenia o jego minionym istnieniu. Nieustannie angażo-
wane oko i pamięć pozwalają na mentalną rekonstrukcję przestrzeni, ale także – jako 
kategorie poetyckie – uczestniczą w literacko-antropologicznym projekcie resty-
tucji przeszłości, stając się ośrodkami sytuacji lirycznej. Opis doświadczenia, 
a zwłaszcza jego naoczności, powoduje, że liryka pełni tutaj funkcję skryptu pa-
mięci 46. Ów skrypt zawiera zbiór wiedzy na temat sekwencji zdarzeń czy działań, 
których oczekuje się w danych okolicznościach. W wierszu schemat zdarzenia 
zakłada stałość widoku i zachowań obserwatorów. 

42 R. M i e l h o r s k i, Ewy Lipskiej podróże (w poszukiwaniu wartości). „Teksty Drugie” 2003, 
nr 2/3. Warto zauważyć, że Nowy Jork był już bohaterem i tematem twórczości E. L i p s k i e j, np. 
poematu Nowy Jork, miasto porwane (w: Nie o śmierć tutaj chodzi, lecz o biały kordonek. Kraków 
1982).

43 L. H u l l, „Meteorolodzy zapowiadają zmierzch historii” – Ewa Lipska. W: Obecność nie-
przynależna. Pokoleniowe wydziedziczenie w poezji po 1989 roku. Olsztyn 2010, s. 90.

44 J. P a s t e r s k i, „Lektura istnienia”. O nowych wierszach Ewy Lipskiej. W zb.: Inna litera-
tura? Dwudziestolecie 1989–2009. T. 2. Red. Z. Andres, J. Pasterski. Rzeszów 2010, s. 115.

45 Zob. L. H u l l, Cykl retrospektywny – „Wiersze amerykańskie” Julii Hartwig. W zb.: Polski 
cykl liryczny. Red. K. Jakowska, D. Kulesza. Białystok 2008. Zob. też A. G l e ń, Mądrość szeptu. 
Notatki o „Wierszach amerykańskich” Julii Hartwig. „Topos” 2004, nr 3/4.

46 Zob. M. T e l i c k i, Liryka jako skrypt pamięci. W: Poetycka antropologia Julii Hartwig. 
Poznań 2009.
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Późniejsze wersy utworu wyraźnie kontrastują z wcześniejszymi, opozycyjność 
buduje już spójnik, rozpoczynający konfrontatywną część:

Ale tu gdzie wznosiły się dwa siostrzane wierzchołki World Trade Center
wzrok nie chce pogodzić się z pustką
i rysuje w powietrzu znajome kontury.

Przestrzeń między wieżami wypełnia
ocalone przed wybuchem blade niebo,
pod którym wydaje się trwać nieustanny ruch zdruzgotanych wind,
bezgłośnie pracują setki komputerów,
przezroczyste cienie podają sobie z rąk do rąk
nietknięte pożarem dokumenty, 
z telefonów płyną sygnały,
które odsłuchane będą być może za miliony lat
na jakiejś nieznanej planecie.

W konstrukcji obrazu stosuje Hartwig poetykę negatywną, opartą na braku. 
Dawny pejzaż powoływany do ponownego zaistnienia stanowi szkic czyniony 
z pamięci, to w niej zdeponowana jest ukryta modalność obrazu. Ejdetyczna wy-
obraźnia ujawnia swoją odtwórczą siłę, a pejzaż odtworzony daleki jest tu od wizji 
arkadyjskiej 47. Przestrzeń ulega amplifikacji, otwiera się na nowe, niedostępne 
rejony, jej chronotopia zakłada kontrfaktyczne istnienie innych wymiarów, wy-
zwalających nadzieję jakiegoś ocalenia („z telefonów płyną sygnały, / które odsłu-
chane będą być może za miliony lat / na jakiejś nieznanej planecie”). Rekonstru-
owany obraz ma charakter powidoku, wynika to z określonego percepcyjnego 
nastawienia podmiotu, który podejmuje próbę aktualizacji minionego.

Ukryty autobiografizm utworu Wieże jawi się jako suma opisanych doznań, 
topografii miejsca. Odnosząc się właśnie do nowszych wierszy Hartwig, Hull mówi: 

Autobiograficzne projekcje Hartwig w pewnym stopniu zapewne służą celom autotera-
peutycznym, ale szersza obecność wątków retrospektywnych pozbawiona jest elementu ego-
centrycznego – przywoływanie wspomnień widzi raczej jako powinność wobec świata ze-
wnętrznego, ludzi, którym coś zawdzięcza, miejsc ważnych w jej życiu 48. 

– i w innym miejscu badaczka dodaje: „Julia Hartwig traktuje pamięć jako zobo-
wiązanie etyczne [...]” 49. Wywiedziony z pamięci i uobecniony obraz przeciwdzia-
ła amnezji, oznacza potrzebę odbudowy sensu świata i niezgodę na znikanie jego 
śladów lub przynajmniej osłabienia tempa tego procesu. Tym bardziej że: „To, co 
pamiętamy, jest efektem pracy nad własną tożsamością; ta jest naniesionym na 
kanwę zapamiętanych faktów obrazem własnej biografii” 50. Wieże stanowią więc 
„formę pamiętania” 51 o innych, ale także o sobie i o konkretnym miejscu.

47 Arkadyjskość pejzaży poetki zauważa L. H u l l (Arkadyjskie pejzaże Julii Hartwig. W zb.: 
Święte miejsca w literaturze. Red. Z. Chojnowski, A. Rzymska, B. Tarnowska. Olsztyn 2009).

48 L. H u l l, „Bądź wdzięczna, byłaś hojnie obdarzona” – Julia Hartwig. W: Obecność nie-
przynależna, s. 192.

49 Ibidem, s. 197. J. H a r t w i g  (Zapis nowojorski. Przedmowa w: L. G ł ó w c z e w s k a, 
Nowy Jork. Kartki z metropolii. Warszawa 2004) wraca do nowojorskich wydarzeń także w wypo-
wiedziach stanowiących składnik cudzych publikacji. 

50 J. M i k u ł o w s k i  P o m o r s k i, Ogród niepamięci. W: M. A u g é, Formy zapomnienia. 
Przeł. A. T u r c z y n. Kraków 2009, s. 8–9.

51 Określenie to stanowi antytetyczną transformację tytułu książki A u g é g o  Formy zapo-
mnienia.
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W związku z poetyką oka i pamięci u autorki Bez pożegnania możliwe byłoby 
też poszerzenie kategorii „zatartych miejsc” stosowanej przez Annę Kałużę i od-
noszonej przez badaczkę głównie do wierszy z tomu Zobaczone: 

Nietrudno objaśnić znaczenie figur zasłonięcia, które występują w twórczości Hartwig. 
Wiążą się one z dualistycznym postrzeganiem świata. Z jednej strony, za niemożność zobacze-
nia tego, co zakryte, odpowiada perspektywa metafizyczno-epistemologiczna, w przypadku 
której poetka uznaje skończoność, ale nie błędność ludzkiego poznania; z drugiej – decyduje 
o tym psychologiczna postawa odmowy patrzenia i – dające się tak samo tłumaczyć – uczucie 
ulgi z powodu utraty wzroku [...] 52. 

Możliwość, która rysuje się w wierszu, dotyczy wysiłku i konieczności wizu-
alizacji nie istniejących już obiektów 53, widzenie i pamięć są ze sobą sprzężone. 
Szkicowane w ten sposób obszary (także miasta widziane we śnie, jak np. w utwo-
rze Widziałam, również z tomu Bez pożegnania 54) mogą być traktowane jako 
ekwiwalenty realnych przestrzeni. Dynamika pamięci warunkowana jest u Hartwig 
modelem przeżywania i postrzegania świata. Światopoglądowy dystans, jaki dzie-
li debiutancki tom Pożegnania od zbioru Bez pożegnania, świadczy o pewnym 
przeformułowaniu nastawienia do otaczającej rzeczywistości, świadomość prze-
mijania łączy się teraz z nadzieją na ponowne spotkanie minionego, charakteryzu-
je się brakiem definitywnych rozstrzygnięć.

Przyjęte – przez autorki omawianych tu wierszy – strategie wypowiedzi opar-
te są na eufemistycznym komunikowaniu o wstrząsających wydarzeniach, łączy 
je poetyka stosowności, która w jakimś stopniu znosi pytania o prawo do przed-
stawiania nowojorskiej apokalipsy. Poprawa, analizując utwór Lipskiej, mówi 
o obnażaniu fałszu wszelkich retoryk, jakie się w nim dokonuje, i pyta: „Jak jednak 
możliwe jest napisanie tego wiersza – i jednocześnie pozostanie kimś wiarygod-
nym?” 55 Wiarygodność tę ustanawia i zarazem weryfikuje metajęzykowy charak-
ter wypowiedzi poetyckiej. Dylematy etyczne są częścią profesji artystycznych. 
Agnieszka Ogonowska mówi o tym w kontekście wpływu współczesnych neto-
kratów na życie i władzę: 

Z jednej strony, twórcy literatury, występując w roli komentatorów społecznych, sytuują 
się po stronie netokracji, gdyż ustalają obowiązującą definicję świata, z drugiej – sami, podle-

52 A. K a ł u ż a, Julia Hartwig: estetyzacje. Metafora „zatartych miejsc”. W: Wola odróżnienia. 
O modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny 
Miłobędzkiej. Kraków 2008, s. 138.

53 Specyficzną wizualizację proponuje cytowany już w artykule J. B a u d r i l l a r d  (Requiem 
dla Twin Towers. W: Duch terroryzmu, s. 44–45), w narracji próbuje uwzględnić optykę terrorystów, 
ale zdradza też fascynację niesamowitością sytuacji, monumentalnym spektaklem grozy: „Zawalenie 
się wież jest wydarzeniem symbolicznym wielkiej wagi. Wyobraźcie sobie, że wieże nie zawaliły 
się wcale albo że zawaliła się tylko jedna: efekt w żadnym razie nie byłby taki sam. Dowód krucho-
ści globalnej potęgi nie byłby tak olśniewający. Wieże były i pozostały emblematem tej potęgi aż do 
swego dramatycznego końca, który przypomina akt samobójczy. Widząc, jak się zapadają, jakby na 
skutek implozji, odnosiło się wrażenie, że w odpowiedzi na samobójstwo samolotów samobójców 
wieże same też popełniły samobójstwo”. 

54 H a r t w i g, Bez pożegnania, s. 85. Chociaż w tym przypadku – w porównaniu z utworem 
Wieże – mamy do czynienia z odwróceniem procesu widzenia. Podmiot najpierw ogląda miasta 
w snach, a dopiero potem „na własne oczy”. Jednak i tu, jak w przypadku pamięci miejsca w Wieżach, 
topograficzna przedwiedza wyniesiona ze snów w konsekwencji okazuje się silniejsza.

55 P o p r a w a, op. cit., s. 194.
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gając prawom rynku, choćby w zakresie automarketingu związanego z ochroną własnych in-
teresów, stoją po stronie podporządkowanych nowej elicie władzy 56.

Liryki Szymborskiej i Lipskiej dotyczą pośrednictwa mediów w przedstawia-
niu wydarzeń, obraz i słowo stają się tutaj jednocześnie przedmiotami i instrumen-
tami poznania. Można przyjąć, że obie poetki występują w roli „strażników spo-
łeczno-kulturowego konsensusu, regulatorów społecznego dialogu, kontrolerów 
wartości i znaczeń nadawanych poszczególnym obiektom kulturowym” 57. Nato-
miast utwór Hartwig otwiera się na „widzenie empatyczne” 58 i skłania do niego 
także odbiorcę. Zachodzi w nim poetyckie kryptonimowanie daty, której deszyfra-
cja w lekturze odbywa się z obiektów pośrednio sygnalizowanych w deskrypcji  
i z ich cech, faktów. We wszystkich wierszach zawiera się nieakceptacja zmian 
będących wynikiem agresji: tragicznej śmierci spadających z wieżowców osób, 
świata, który „się spruł”, braku w urbanistycznym pejzażu charakterystycznych 
budowli, których zniszczenie pogrzebało wiele istnień ludzkich. Utwory trzech 
poetek charakteryzuje gest powstrzymania się, powściągliwość reakcji podmiotu. 
Tkwi w tych wierszach potencja dialogu 59 ze względu na wagę poruszanych spraw 
i metakomunikacyjne sygnały tekstowe, dotyczące sposobu mówienia o drastycz-
nych wydarzeniach i ludzkim cierpieniu oraz wyboru środków artystycznych do 
tego celu. Trzy wiersze współtworzą „szibboletową” konstelację tekstów, w której 
„wiele heterogenicznych pojedynczości zapisuje się razem w usianej licznymi 
gwiazdami konfiguracji jednego jedynego datowanego znamienia” 60.

A b s t r a c t
KATARZYNA WĄDOLNY-TATAR 
(Pedagogical University of Cracow)

SEPTEMBER 11TH, 2001 IN POETRY (SZYMBORSKA, LIPSKA, HARTWIG)

The article relates to the events of September 11th, 2001 recorded in the poems by Wisława 
Szymborska, Ewa Lipska, and Julia Hartwig. The date indicates as well as encodes the dramatic 
events connected with World Trade Center terrorist attack. It can be interpreted and described using 
Jacques Derrida’s term “shibboleth.” The arrangement of the poems under analysis reveals a tempo-
ral aspect expressing a different distance to the tragedy, namely “here and now” (Szymborska), 
“shortly after” (Lipska) and “some time later” (Hartwig). In Szymborska, the medium of photography 
determines the verbal projections of images, while literature settles the photography’s scope of refer-
ence. The photography, to continue, can be seen as a fake ekphrasis. Referring to the methods of 
communication about the events in question, Lipska juxtaposes two perspectives, namely the vision 

56 A. O g o n o w s k a, Netokracja wobec literatury. W: Twórcze metafory medialne, s. 187.
57 Ibidem, s. 200. Mimo iż autorka charakteryzuje w ten sposób krytyków, to jednak z racji 

struktury obu wierszy i ich wymowy – uwagi te wydają się odpowiednie również w odniesieniu do 
poetek.

58 To określenie A. L e g e ż y ń s k i e j  (Uważność – według Julii Hartwig. W: Od kochanki 
do psalmistki... Sylwetki, tematy i konwencje liryki kobiecej. Poznań 2009). O zbiorze Bez pożegna-
nia wypowiada się również M. C z e r m i ń s k a (Żyjąc zyskujemy życie. O późnych wierszach Julii 
Hartwig. W: Księga Janion. Oprac. Z. Majchrowski, S. Rosiek. Gdańsk 2007).

59 M.in. o dialogowości wierszy Lipskiej w szerszym kontekście pisze P. M i c h a ł o w s k i  
(W poetyckim teatrze mowy Ewy Lipskiej. W zb.: Dramatyczność i dialogowość w kulturze. Red.  
A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski. Poznań 2010).

60  D e r r i d a, op. cit., s. 40.
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(per)formed in mass media and by various social commentators, and that of an ordinary man (a tailor). 
Both form contrasting commentaries on the reality. Hartwig’s poem does not indicate its connections 
to September 11th, 2001; it is only later that the presented lyrical situation and geographical-topo-
graphical details allow for the disclosure. Wieże (Towers) prompt into reflection on the absence of 
those monumental buildings in New York’s urban landscape which, when destroyed, caused the deaths 
of many people. The poetics of eye and memory is a literary restoration of the old picture as well as 
everyday habits after the disaster. The poetic experience of the date is realised with different creative 
strategies, all of them being the results of searching for the modes of speaking about the tragedy. 
Three poems shape a shibboleth composition with the date in its semantic centre.
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„BOSKA TANDETA” 
„CZESKA BIŻUTERIA” GRZEGORZA MUSIAŁA JAKO AUTOBIOGRAFIA KAMPOWA

CAMP is a biography written by the subject as if it were 
about another person 1.

Czeska biżuteria Grzegorza Musiała 2 jest książką nieco zapomnianą. W ciągu 
prawie 30 lat od momentu publikacji doczekała się kilku recenzji i jednej bardziej 
rozbudowanej interpretacji pióra Błażeja Warkockiego 3. Wypada powiedzieć: 
a szkoda! Jest to bowiem nie tylko jeden z pierwszych w polskiej literaturze przy-
kładów estetyki kampu, ale też tekst wyrafinowany formalnie i ideowo, zasługu-
jący na poddanie go głębszemu literaturoznawczemu namysłowi.

Wspomniana praca Warkockiego koncentruje się na występującej we wczes- 
nych powieściach Musiała specyficznej syntezie estetyki kampowej z dyskursem 
artystowskim – połączenie figury poety i homoseksualisty jest w tej interpretacji 
wybiegiem umożliwiającym stosunkowo bezpieczne pisanie o odmienności seksu- 
alnej w warunkach Polski lat osiemdziesiątych XX wieku – kamp połączony z wy-
wodami o sztuce tworzy „legalny język” pozwalający na literacki coming out 4. 
Badacz analizuje Musiałowską technikę konstruowania „komunikatu dwukodo-
wego”, odczytując poszczególne fragmenty powieści jako „dawkowanie tożsamo-
ści” – wyznanie odmienności seksualnej zostaje złagodzone poprzez gry narracyj-
ne i skojarzenie kampu z tym, co kosmopolityczne, europejskie, światowe. Taka 
strategia umożliwia rozproszenie homoseksualizmu w tym, co estetyczne, a więc 
i wymknięcie się społecznym ostracyzmom i jednostronnym osądom. Warkocki 
dochodzi do wniosku, że w przypadku wczesnych powieści Musiała mamy do 
czynienia z kodem, który „zamiast ukrywać, o d k r y w a”, wytwarza spektakl 
homoseksualności, a w nim akt jej ujawnienia ulega nieustannemu odroczeniu 
przez łańcuch „suplementacji i metonimii” 5. Wykładnia Warkockiego, choć nie-

1 Ph. C o r e, From Camp: The Lie That Tells The Truth. W zb.: Camp. Queer Aesthetics and 
the Performing Subject: A Reader. Ed. F. C l e t o. Edinburgh 1999, s. 80.

2 G. M u s i a ł, Czeska biżuteria. Gdańsk 1983. W dalszej części tekstu odsyłam do tego wy-
dania skrótem M. Liczby po skrócie wskazują stronice.

3 B. Wa r k o c k i, Kwestia smaku. W zb.: CAMPania. Zjawisko kampu we współczesnej 
kulturze. Red. P. Oczko. Warszawa 2008.

4 Zob. ibidem, s. 123–124. 
5 Ibidem, s. 131.
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wątpliwie przekonująca, dotyka omawianej książki głównie w aspekcie gry z po-
trzebą coming out’u. Proponowana w niniejszym artykule interpretacja jest próbą 
spojrzenia na ów tekst z nieco innej strony i koncentrować się będzie wokół spe-
cyficznego napięcia między estetyką kampu a konwencją autobiograficzną, wokół 
opozycji na linii: sztuczne–naturalne, oraz funkcjonowania w powieści tego, co 
Musiał nazywa „tandetą”.

Susan Sontag w swoim klasycznym już eseju Notatki o kampie określa go jako 
umiłowanie sztuczności, przesady i stylizacji, wypierających kategorię piękna 6. 
Jeśli sztuczność potraktować jako jeden z głównych wyznaczników estetyki kam-
powej, okaże się, że sam tytuł drugiej powieści Musiała jest par excellence kam-
powy. Czeska biżuteria to bowiem imitacja, podróbka, tańszy ekwiwalent tego, co 
autentyczne. 

„Szczerość nie wystarcza”
Sontag pisze:

Kamp zaczyna nas pociągać, kiedy zdajemy sobie sprawę, że „szczerość” nie wystarcza. 
Szczerość może być zwyczajnym filisterstwem, intelektualnym ograniczeniem 7.

To spostrzeżenie jest szczególnie istotne, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że syl-
wiczna powieść Musiała ma cechy autobiografii i powiela liczne typowe dla niej 
konwencje 8. Wśród wielu innych nawiązań pojawia się topika autentyczności, 
szczerości autobiograficznego wyznania. Na początku podmiot obiecuje: „Dzisiaj 
opowiem wszystko” (M 6), ale duża część pozostałych fragmentów tekstu prze-
wrotnie podważa adekwatność tej deklaracji:

„Prawdziwa historia Hemingwaya byłaby tematem wspaniałej książki, nie takiej, jaką on 
pisze, ale prawdziwe wyznania Hemingwaya to by dopiero było coś” – powiada Gertruda 
Stein. 

Na ile prawdziwe są moje wyznania? [M 165]

Nie wydaje mi się, aby pośród innych biografii życie moje było czymś szczególniej zaj-
mującym, o ile uznać je, podobnie jak tamte, za czysty ciąg faktów poddanych przestrzenno-
-czasowej konsekwencji. 

Fakty bywają smaczne, ale „zdawkowe uwagi to jeszcze nie literatura” (znów Gertruda 
Stein). Natomiast wszystko, co do tych faktów prowadzi...

lub co je, jako czyste fakty, kompromituje... 
albo co z faktu wynika, fakt następny pominąwszy...
czy to właśnie jest – dopiero coś? [M 166]

6 S. S o n t a g, Notatki o kampie. Przeł. W. Wa r t e n s t e i n. „Literatura na Świecie” 1979, 
nr 9, s. 307.

7 Ibidem, s. 320. 
8 Trudno tu mówić o klasycznym pakcie autobiograficznym w rozumieniu J. Lejeune’a. Nar-

rator-bohater nie nazywa się tak jak autor, ale liczne fragmenty noszą tytuł Z autobiografii Grzego- 
rza M. Fragmenty te są stylizowane na opowieść o życiu, aczkolwiek rzeczywistość miesza się tu ze 
zmyśleniem: prawdopodobne zdarzenia sąsiadują z tekstami pisanymi w konwencji przypominającej 
nieco dzieła B. Schulza (znamienna jest zwłaszcza historia o śmierci dziadka głównego bohatera, 
którego zabrała tajemnicza „Gwiazda”, czy o ojcu, który pewnego dnia zamilkł, pogrążając się 
w rozmowie z Bogiem áM 176–177ñ). Wiele fragmentów opatrzonych jest cudzysłowem, sugerują-
cym wyjęcie ich z jakiejś innej całości tekstowej. 
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Zostaje tu zarysowany projekt pisania innego typu autobiografii – opartej na 
odejściu od chronologii i linearności narracji, skoncentrowanej na jakichś niejasno 
określonych przyczynach stojących za faktami, na podważeniu prawdy czystej 
faktografii. Kolejne sugestie odnośnie do specyficznego dla Czeskiej biżuterii ro-
zumienia autobiografizmu pojawiają się w sformułowaniach: 

Łatwość cudzych słów pochwyciła mnie w swoje sidła: zacząłem pisać. [M 169]

I znów – łatwiej siebie w cudzych słowach odnajduję niż we własnych. Tych ciągle mało.
Więc gadać, gadać, pleść o sobie lub do siebie, więc pisać, pisać duby smalone, historie 

prawdziwe – niestworzone, aż wreszcie wszyscy pękną z nudy
(a ja pierwszy) [M 165]

Jeśli dodamy do tego zacytowane w tekście powieści słowa Oscara Wilde’a 
(„prawda jest tylko kwestią formy” áM 119ñ), otrzymamy projekt czegoś, co 
z pewną dozą literaturoznawczego ryzyka możemy nazwać „kampowym autobio-
grafizmem”, jest to bowiem narracja utworzona z ułomków cudzych dyskursów, 
z ogromnej liczby konwencji stylistycznych i gatunkowych. Wiele z nich (np. 
konwencja melodramatyczna, operetkowa, romansu szpiegowskiego) zaczerpnię-
tych zostało z kultury popularnej, a te, które zaliczyć można do tradycji kultury 
wysokiej, wielokrotnie podlegają ironicznemu podważeniu lub sparodiowaniu. 

W tekście Musiała mamy więc do czynienia z nakładaniem się na siebie kon-
wencji autobiograficznej – z jej deklarowaną szczerością, dążeniem do autentycz-
ności i uzyskania tekstowego obrazu „ja” – oraz stylistyki kampowej, opartej na 
ironii, teatralności, parodii i na skrajnym estetyzmie. Tworzy się tu pewna opozy-
cja, która pozwala na nowe odczytanie omawianego dzieła: po jednej stronie 
można ustawić odwołania do tego, co naturalne, niezafałszowane, prawdziwe, 
przynależne do kultury wysokiej, a po drugiej – fantazmatyczność, teatralność, 
sztuczność i kicz.

Okrywanie nagości
Problematyzacja szczerości czynionego wyznania, autentyczności tekstowego 

obrazu „ja” wpisana jest w topikę prozy autobiograficznej od samych jej początków. 
Kategoria ta z upływem lat urosła do czegoś, co Michał Warchala nazywa „obsesją 
epoki nowoczesnej” 9. Tekstem fundatorskim dla nowoczesnego projektu auten-
tyczności są Wyznania Jeana Jacques’a Rousseau. Analizując jego autobiografię, 
Warchala podkreśla istotną odmienność tego filozofa na tle epoki, w której tworzył 
– w oświeceniu jednym z naczelnych haseł nowej formacji intelektualnej była 
walka z krępującą władzą pozoru, fasadowością stosunków społecznych i hipo-
kryzją, niemniej Rousseau zdecydowanie się w tej kwestii wyróżnia 10. Pragnienie 
„czystej niezapośredniczonej samoobecności [...]” 11 napotyka wszakże przeszkody 
– słowa nie są przeźroczystym medium ekspresji własnego „ja”, a mowa w sytuacji 
społecznej nabiera funkcji estetycznej, będącej dla autora Wyznań synonimem 

  9 M. Wa r c h a l a, Autentyczność i nowoczesność. Idea autentyczności od Rousseau do Freu-
da. Kraków 2006, s. 5. 

10 Ibidem, s. 37. 
11 Ibidem, s. 41.
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nieautentyczności 12. Wejście w świat paryskich salonów i gier towarzyskich zabu-
rza zaś integralność samopoznającego podmiotu 13, przyczyniając się w istotny 
sposób do klęski totalnego projektu autentyczności genewskiego filozofa. Warto 
zwrócić uwagę, że właśnie w oświeceniu Sontag sytuuje początki gustu kampo-
wego. Przełom XVII i XVIII wieku cechuje umiłowanie tego, co sztuczne, ze-
wnętrzności, symetrii i malowniczości. Badaczka podkreśla jednak, iż ludzie 
tamtego okresu mieli ambiwalentny stosunek do kwestii natury: „W XVIII wieku 
ludzie o wyrobionym smaku albo zachwycali się naturą [...], albo próbowali ją 
przemieniać w coś sztucznego [...]”, a współczesna wrażliwość kampowa „zama-
zuje naturę lub wręcz się jej sprzeciwia [...]” 14. Rousseau’wski kult natury i auten-
tyczności z jednej, a kampowa predylekcja do sztuczności i teatralizacji z drugiej 
strony wyznaczają punkt przecięcia, na którym usytuować można quasi-autobio-
graficzną powieść Musiała. Opozycje takie, jak natura–kultura, szczerość–fabula-
cja, nagość–ubiór wydają się tutaj niezwykle istotne.

Narrator-bohater Czeskiej biżuterii ucieka przed nagością, wyrażeniem expli-
cite, brakiem zapośredniczenia – nagość przeraża i domaga się osłonięcia. W takiej 
sytuacji stawia go nieszczęśliwa miłość:

Błysk oczu [...]. [...] on odmienia wszystko – stajesz się bezbronny i nagi. Opada z ciebie 
ironia, kąśliwość i inteligencja. Drżysz z niecierpliwości i lęku przed takim obrotem spraw. 
[M 7] 

Jesteśmy zepsuci przez mody, bakterie i nieodpowiednie lektury. Zamaszysty gest razi 
nas. Dobieramy słowa i krawaty. Raczej b y w a m y,  niż j e s t e ś m y. Jeszcze gorzej niż 
u Gombrowicza: nie tylko między-ludzkie nami rozporządza, ale również, a raczej przede 
wszystkim, to coś, co odgrywamy wyłącznie przed sobą i tylko dla siebie, to strojenie się przed 
lustrem już nie cudzych, ale własnych oczu, gdy nikt nas nie podgląda, nikt nie sądzi, a jednak 
stroimy się w kapelusze i miny.

...i wnet stosownym umiarem pokryjemy wściekłość, subtelnym dowcipem – wrzask... 
i wnet zostaną nam same stroje... 

...wnet okaże się, że [...] prócz nich nigdy nic więcej nie było... 
Ludzko-ludzkie. Samo w sobie, w głąb i na wylot wżarte zakłamanie. Obawa, że nieopatrz-

nie wyjdzie z ciebie drapieżna lub sentymentalna pani, a tego byś sobie ty – dziecko powścią-
gliwe i nowoczesne, nigdy nie przebaczył. [M 8]

W świetle przytoczonego fragmentu autentyczność bycia jawi się jako nie-
ustannie zagrożona przez formy kulturowe i konieczność gry wpisaną w relacje 
międzyludzkie. Uwidacznia się tu obawa przed „nagością” – „wrzaskiem”, „wście-
kłością”, rozpaczą. Dla narratora Czeskiej biżuterii tym wewnętrznym, nieustannie 
zakłamywanym „ja” jest „drapieżna lub sentymentalna pani”. To wewnętrzne „ja” 
wydaje się bardzo wstydliwe i domaga się nadbudowania nad sobą drugiej, ze-
wnętrznej jaźni, odpowiedniej w warunkach salonowej gry, powierzchowności 
społecznego funkcjonowania, piekła „między-ludzkiego”: 

Trochę niespokojny poprawiam krawat. Błysk buta pogłębia nagłe wątpliwości. Lśniący 
kołnierzyk dusić poczyna jak obroża. Jeszcze tylko kropla goryczy z flakonu „Givenchy” 
i gwóźdź do trumny w postaci spinki z ametystem. W nagłym poczuciu własnego bezsensu 
niszczę swoje drugie ja. Nie dość jasne było, nie dość ciemne. Niczym nie było. Zdzieram 

12 Zob. ibidem, s. 57.
13 Zob. ibidem, s. 65. 
14 S o n t a g, op. cit., s. 312. 
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koszulę, mnę krawat, padam na tapczan, a za mną z pieca na łeb leci pracowicie wznoszona 
przez całe popołudnie piramida próżności. 

Ocaliłem więc s i e b i e. Ocaliłem własną autentyczność monokulturową i monoklonalną. 
Nie pójdę na bal, gdzie mógłbym ucierpieć z powodu nudnych i głupich ludzi. Cóż, jeżeli 
równie cierpieć będę, że nie poszedłem. [M 10]

Narrator dystansuje się więc wobec powściągliwości, pustki międzyludzkiej 
gry, „stosownego umiaru”. Niemniej – choć rodzą one zakłamanie – są nieodparcie 
pociągające:

O, ludzka naturo! – po cóż więc pędzę na bal?! Co za seks, co za wścieklizna gna mnie 
na powrót ku tym, którzy męczą mnie. Nudzą! Oto podziwiam w sklepie proste sosnowe krze-
sło, a kupuję pluszową otomanę. Oto wiem, że obraz, że książka czy wierszyk do niczego, ale 
coś mi przypomniały, może spotkanie z M., jak ciasteczko maczane w herbacie; i już plotę, już 
zachwalam, już sam sobie swym zachwytem podbijam bębenka.

Czy starczy powiedzieć: wścieklizna? Seks? Czy może jednak jest w tym szyfr bardziej 
skomplikowany, współzależność sprzeczności, sprzeczność równoległych, symetria obłędu? 
[M 9–10]

Opozycyjność autentycznego „ja” i międzyludzkiego „nie-ja” ulega tutaj zła-
godzeniu. Powściągliwość i „kulturalna”, poważna forma zostają zdeprecjonowa-
ne, ale pojawia się trzecia możliwość – jest nią to, co z pozoru tandetne i kiczowa-
te, lecz czasem bardziej prawdziwe niż asceza, ograniczenie do samego siebie 
(„głód ciszy, głód wiatru i kamienia, tęsknota za surowym drewnem, za szorstkim 
szarym płótnem” áM 9ñ). Opozycje: natura–kultura, „ja”–inni ulegają w Czeskiej 
biżuterii pewnemu skomplikowaniu. Wydaje się, że krystalizuje się tu sfera, w któ-
rej istnieje miejsce dla „drapieżnej lub sentymentalnej pani”, sfera, gdzie króluje 
„boska tandeta” (M 36), „czeska biżuteria” (M 89), gdzie jest miejsce na płacz, 
błaganie, „zamaszysty gest” – często nieodzowne, by wypowiedzieć siebie, a od-
najdywane w, z pozoru, nawet najbardziej autentycznych emocjach. Ciekawym 
kontekstem okazuje się tu przytoczony w powieści wiersz Zbigniewa Herberta Pan 
Cogito a pop (M 14). W utworze Herberta „krzyk wymyka się formie”, grzęźnie 
w „niemocy artykulacji”, odrzuca „łaskę humoru”. Narrator-bohater nie chce 
krzyczeć, z ulgą odwołuje się do tych, którzy potrafili zachować niezbędny dystans 
do poczucia bezsensu i dramatyzmu istnienia; tych, którzy „nosząc w sobie ciem-
ność i przerażenie, dość mają sił, by [...] na swą rozpacz spojrzeć z l o t u  p t a k a” 
(M 17). Może właśnie stąd, z poszukiwania „łaski humoru” rodzi się potrzeba 
łagodzenia powagi ironią, łamania tragiczności sarkazmem i frywolnością. Jak 
pisze Sontag:

Kamp odrzuca zarówno harmonię powagi tradycyjnej, jak i ryzyko pełnego utożsamienia 
z ekstremalnymi stanami odczuwania 15.

Stefan Ingvarsson proponuje zaś definiowanie kampu następująco:
Mówienie o czymś poważnym i osobistym, często bolesnym, przy użyciu formy powszech-

nie uważanej za niesmaczną, niską i przesadzoną 16.

W Czeskiej biżuterii kamp okazuje się sztafażem, za którym bohater bez prze-

15 Ibidem, s. 319. 
16 S. I n g v a r s s o n, Niespodziewany koniec campu? 15 stacji na drodze ku śmierci campu. 

W zb.: CAMPania, s. 31. 
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rwy ukrywa swoją rozpacz, śmiertelne znudzenie, poczucie podmiotowej i egzy-
stencjalnej pustki. Jest tak, jakby dla osłonięcia tej nagości potrzebował „czeskiej 
biżuterii”, „tandety”. Nieustannie kwestionuje dosłowność własnej depresji, iro-
nizuje, wikła formę, rozbija narrację, stylizuje, rozprasza tragizm w grze z kon-
wencjami. 

Skazani na tandetę

Warto tu przyjrzeć się bliżej słowu „tandeta”. W powieści Musiała słowo to 
wielokrotnie się powtarza i konotuje sporą liczbę bardzo różnorodnych sensów. 
Jednym z nich jest to, co znajduje się „daleko stąd, z dala od spraw dwuznacznych 
i męczących”, w „wiecznym teraz” celuloidowej taśmy. Bohater-narrator opisuje 
epizod z wizyty w Londynie, u przyjaciółki z czasów studenckich, Natalii, która 
wyjechała na Zachód, by uciec przed nieznośną szarzyzną i powagą PRL-owskiej 
rzeczywistości:

nie do wiary! Na pustym narożniku pod świetlnym dziennikiem Swiss Centre, i do tego na tle 
kryształowej szyby z manekinami, samotny trębacz grał Yesterday. 

– Boska tandeta! – jęknęła Natalia, wlepiwszy oczy w wylot trąbki.
Yesterday przeszło wnet w St. James’s Infirmary, najsmutniejszy temat świata. I kapelusz 

pełen deszczu u stóp grajka, i jego dziurawe buty, i mrugający neonem filmowej premiery 
kolorowy asfalt... tak! Ta rola napisana została specjalnie dla nas. Bez zdziwienia więc patrzy-
liśmy na tancerzy, których coraz więcej wybiegało z bocznych ulic, tworząc pośrodku placu 
gęstniejący tłumek, a także spod ziemi, z barów, ze stacji metra, z publicznych pisuarów wy-
chodziły damy w kapeluszach i w długich sukniach, z makijażem, który deszcz zmywał im 
z twarzy, i uśmiechając się słodko tańczyły Save It Pretty Mama [...]. [M 36]

Okazuje się, że bohaterowie przypadkiem wkroczyli na teren planu filmowego. 
Komentując to zdarzenie, narrator-bohater wyznaje, iż ma poczucie przechodzenia 
do wieczności i postrzega cały ów epizod jako utrwalenie chwili szczęścia, pełni 
lata, przemijającej młodości. W całej powieści trudno odnaleźć moment, w którym 
bohaterowie mogliby zostać nazwani szczęśliwymi, ten stan możliwy jest więc 
tylko w uniwersum kultury popularnej, w spreparowanej rzeczywistości musicalu, 
w przeniesieniu „na ekran”. Szczęście okazuje się „boską tandetą”, popkulturową 
konwencją nieosiągalną w ponurym świecie polskich lat siedemdziesiątych wie- 
ku XX. Jest skonwencjonalizowane ad absurdum i jest kiczowate. Nie bez powo-
du Hollywood w powieści Musiała nazwane zostaje snem, „do którego nie mieli-
śmy prawa” (M 47). 

Ta konwencjonalność w przeżywaniu najgłębszych z pozoru emocji pojawia 
się w powieści kilkakrotnie. Obok „boskiej tandety” występuje „pieszczotliwa 
tandeta” (M 87) relacji damsko-męskich. Bohater-narrator oprowadza po rodzinnym 
mieście dziennikarkę z Nowego Jorku, Patrycję. W mieszkaniu, przy akompania-
mencie starych szlagierów, wciela się w uosobienie stereotypowego „polskiego 
szarmu”, „kapitana Pinkertona”, karykaturę uwodziciela. Przytulona para tańczy 
przy Serenadzie w dolinie mgieł i wszystko zdaje się prowadzić ku intymnemu 
zbliżeniu. Jest to rodzaj specyficznej gry w męskość i kobiecość gdzieś „w aksa-
mitach spojrzeń amanta i w ócz jeziorach pani [...],  za smutną łezką w brylantowym 
oku, z pieprzykiem na policzku” (M 86–87). Reguły owej gry zostają jednak 
podważone nie tylko przez mocno ironiczny styl narracji i przez przywołanie sze-
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regu kiczowatych rekwizytów, ale również (a może zwłaszcza) przez fakt, że 
„kapitan Pinkerton” jest homoseksualistą. Zachodzi tu rodzaj Butlerowskiej sub-
wersji, zasady społecznego rytuału ulegają obnażeniu – ukazuje się ich teatralność, 
nieautentyczność. 

Również miłość homoseksualna, a więc – w domyśle – prawdziwa, osuwa się 
w powieści w banalność konwencji melodramatycznej. Dramatyzm rozstania 
z kochankiem jest kwestionowany – narrator-bohater przyrządza „kolację z pusz-
ki” i zastanawia się, dlaczego pożegnanie odbyło się tak „swobodnie, kulturalnie, 
bez płaczu, błagania, bez całej tej tandety / ...na którą przecież... / ...wściekłą [...] 
[mieli] ochotę...” (M 8). Tej „ochocie na tandetę” mężczyzna ulega wszakże w koń-
cu, kiedy po przybyciu na spotkanie z kochankiem nie zastaje go na dworcu:

Może powinienem był zapłakać. Zabrakło jednak przechodnia życzliwego pijakom, który 
położyłby mi dłoń na ramieniu, spytał, co się stało. Wszystkiego w ogóle zabrakło. [M 35]

Bohater nie do końca potrafi odnaleźć się w roli nieszczęśliwie zakochanego. 
Jest tak, jakby brak elementów charakterystycznych dla konwencji przekreślał 
możliwość zaistnienia emocji. W następnym fragmencie sytuacja melodramatycz-
na zyskuje wszakże niezbędne dopełnienie: 

Wtem chmura cofnęła się i srebrna poświata oblała całą pierzeję rynku. Ujrzałem swój 
długi cień. Siebie ujrzałem. Swój melodramat. I już nie powstrzymywałem siebie – ooo, nie! 
Zgęstniała łzawa wściekłość: co to! po co! i dla kogo! ooo nie! [M 35]

W „srebrnej poświacie” księżyca, niczym na scenie, realizuje się „tandeta”, 
„melodramat”, „łzawa wściekłość”. Dystans wobec melodramatyzmu sytuacji 
zostaje, oczywiście, podkreślony odpowiednią dozą ironicznej przesady. Mamy tu 
do czynienia z właściwością przez Sontag nazywaną pojmowaniem „Bycia-jako-
-grania-Roli”, za którego sprawą „metaforę życia jako teatru przenosi się w sferę 
wrażliwości” 17.

Polska jako fantazmat

Sformułowanie „czeska biżuteria” pojawia się w powieści tylko raz, w kon-
tekście konstruowania narodowej tożsamości. A jest to tożsamość sztuczna, nie-
ustannie inscenizowana, fantazmatyczna, pozbawiona potencjalności. Patrycja, 
wspomniana już dziennikarka z Nowego Jorku, poszukuje „prawdziwej” Polski. 
Narrator-bohater ma być jej przewodnikiem, ale podczas wycieczki na malborski 
zamek uświadamia sobie bezowocność tych poszukiwań:

...a potem zamek [widać], wielki, dumny, malborska twierdza, i już nie mam odwagi mówić, 
że to znów [...] falsyfikat, bo zbombardowano, bo odbudowano, potem znów ktoś elektryczno-
ści nie dopilnował i na powrót się spaliło, i ta cegła, co teraz pukasz w nią palcem, [...] parę lat 
temu z pieca wyszła, [...] podnosimy się z gruzów po to, by za chwilę znów ktoś, z kim się nie 
rozumiemy, wszystko jednym kopniakiem rozwalił, i tak wzbogaca się nasza skarbnica dziejów, 
czeska biżuteria, którą kochamy tą samą histeryczną miłością, jaką matka obdarza swe kalekie 
dziecko, te starówki wypieszczone i zamki malowane, te dekoracje, wśród których nieustannie 
improwizujemy, aż z wolna tracimy poczucie czasu, Patrycjo, poczucie ciągłości i autentyzmu, 
bo to, co wy nazywacie polską fantazją, to nie fantazja jest, a fantastyczność, pośród tych no-

17 S o n t a g, op. cit., s. 312. 
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wych-starych miast, wśród tych prababek z Berlina i stryjków z Petersburga, na ziemi ruchomej, 
niby polskiej – niby włoskiej [...]. [M 88–89]

Tożsamość narodowa, tak jak każda inna występująca w powieści tożsamość, 
to kwestia wielce problematyczna – tu także nie unikniemy sztuczności, tandety, 
teatralności i kiczu. Sanktuarium narodowych pamiątek bardziej przypomina re-
konstrukcje w stylu Eugène’a Viollet-le-Duca. Tam, gdzie szukamy autentyczności, 
natrafiamy na tandetę; tam, gdzie szukamy powagi i wzniosłości, pojawia się 
frywolność i brak powagi:

tu – cóż za zepsucie – jedną z ulubionych gier patriotycznych było przebieranie się mężczyzn 
za kobiety i odwrotnie, choć sztuka i obyczaj zawsze się przed tą dwuznacznością wzdrygały 
[...]. [M 89]

W Czeskiej biżuterii „tandeta” wyłania się znienacka w miejscach najmniej 
spodziewanych, jesteśmy na nią skazani, niepodobna jej lekceważyć. 

Fantazmatyczność i sztuczność bywają jednak także szansą na poradzenie 
sobie z rzeczywistością, której nie sposób znieść bez odrobiny zbawiennego złu-
dzenia. Patrycja przyjeżdża „Po źródła. Po legendę. Po mit” (M 84) i ten mit do-
stanie, choć będzie on sfabrykowany. Narrator-bohater prowadzi ją po zakątkach 
rodzinnego miasta i wmawia jej, że zrujnowane podwórka z galeryjkami i krzy-
wymi daszkami to „ostatnia już zachowana w Polsce dzielnica żydowska”, gdzie 
„wołała swojego Dawidka gruba Chawa Firułes”, gdzie „wstępował do swej sa-
motni Żyd – handlarz sznurowadłami”. Patrycja sfotografuje go tam w długim 
czarnym płaszczu i powiesi na ścianie jako trofeum – oto „prawdziwy Żyd na tle 
prawdziwego getta” (M 84–85). Okazuje się, że fantazmatyczność, inscenizowanie 
i mnożenie sztuczności bywają rodzajem daru:

Bądź mi wdzięczna za [...] jeszcze jedno małe kłamstwo, które dołączy do innych, aż 
wreszcie będę mógł przez nie spojrzeć jak przez czarodziejską lunetkę i na to miasto, i na 
ciebie, i na wszystkich innych ludzi jak na baśniowy korowód, [...] może to wszystko niepraw-
da, także ta bajka, może... [M 86]

Logika powieści Musiała prowadzi do wniosku, że złudzenie jest niezbędne 
do życia, czysta powaga zaś – trudna do zniesienia; że potrzebujemy fabulacji, 
nawet jeśli wydaje się ona kiczem. 

„Bezsilne nawoływania starych tang”

Do istotnych sfer manifestowania się kampu należy sentymentalny stosunek 
do przeszłości. Sontag pisze o tym następująco:

Czas może uszlachetnić to, co teraz wydaje się nam zwyczajnie natrętne i pozbawione 
fantazji, bo jest nam zbyt bliskie, bo jest za bardzo podobne do naszych codziennych fantazma-
tów, których fantastycznej natury wcale nie dostrzegamy. Łatwiej cieszyć się nam fantazją, 
kiedy nie jest to nasza fantazja.

[...] czas zmniejsza sferę banału [...]. Z biegiem czasu to, co banalne, może stać się fanta-
styczne 18.

Warkocki, analizując pierwsze powieści Musiała, zwraca uwagę na analogie 

18 Ibidem, s. 317.
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między jego postrzeganiem przeszłości a koncepcją Andrew Rossa. W swojej 
książce Uses of Camp Ross stwierdza, że kamp jest rodzajem opium – estetyką 
poszukującą pocieszenia w „starych, dobrych czasach”, których opresyjność nie 
ma już wpływu na jednostkę. Warkocki podkreśla częste odwoływanie się Musia-
ła do epok świetności mieszczaństwa czy arystokracji, które dziś „nie mają już 
mocy, by nadzorować i karać” 19. Badacz łączy ów motyw ze sferą homoseksuali-
zmu bohaterów Musiała, niemniej zagadnienie to wydaje się nieco bardziej skom-
plikowane. Nie chodzi tu tylko o przełamywanie opresyjności natury heteronor-
matywnej, ale również o, wspominaną już, konieczność poradzenia sobie z brutal-
nością i bezsensem rzeczywistości PRL-u czy z okrucieństwem historii. Stąd 
bierze się fascynacja okresem międzywojennym – ewokuje go ciąg obrazów 
i skojarzeń, np. tango Przebacz rozbrzmiewające z szeleszczącej płyty, „Lekko-
myślny sex-appeal »Ziemiańskiej« [...]”, „słońce w Alejach, dyń-dyń srebrnego 
kuranta nad kominkiem, parkiet, cisza, lustra w złoconych ramach”. To czas wy-
pełniony „Bezsilnymi nawoływaniami starych tang” (M 23), których bohater na-
miętnie słucha z winylowych płyt na odnalezionym przypadkiem gramofonie. 
W powieści Musiała można zauważyć nieco ironiczne nawiązania do Proustowskich 
poszukiwań straconego czasu. Ale to czas specyficzny, bo nacechowany fantazma-
tycznością – raczej marzenie o przeszłości niż przeszłość sama. Nie ma tu mowy 
o jakimkolwiek uobecnieniu w dyskursie tego, co minione:

Zdrowym być! Białym kabrioletem rozbijać się po studenckim campusie! Jak u MacCul-
lers, jak u Salingera tańczyć rock and rolla przy grającej szafie, przyciskając do siebie dziew-
czynę w szeleszczącej organdynie i pantofelkach typu trumniak! (kto jeszcze pamięta trumnia-
ki? i okulary z białego plastiku, wąskie, skośne, typu chytry kotek? kto w ogóle zna wesołe lata 
pięćdziesiąte

czyli te,
których u nas w ogóle 
nie było...?) [M 17]

Dwudziestolecie międzywojenne, epoka Polski kolorowej, mieszczańsko-ary-
stokratycznej, bawiącej się, epoka zabawy, fantazji i lekkości, gdy „ważna była 
pani biała dłoń i pana dobrze skrojony frak”, gdy „dyskutowało się finezje i likie-
ry”, również ma cechy atrapy, inscenizacji – to dla bohatera rodzaj dekoracji, 
w których bawią się dzieci, nieświadome zbliżającej się katastrofy: 

Rozpłynęli się ludzie, zostały puste kostiumy. [...] 
[...] Świat zginął. [...] 
A przecież wyglądał solidnie i bezpiecznie. Tańczyliśmy do białego rana, pijani nagle 

oswojoną Europą. Kupowaliśmy rakiety do tenisa i bilety na pierwszy dźwiękowy film. Epoka 
infantylna – powiada Miciński. [M 24]

Bohater Musiała wytrwale poszukuje śladów tak rozumianej przeszłości, 
a poszukuje ich w sferze tego, co z pozoru niskie, zdegradowane i śmieszne. 
W Czeskiej biżuterii stare formy, wyrwane ze swojej epoki, stają się tandetą, ka-
baretem, karykaturą samych siebie, dziwnym teatrem pustych form. Takie cechy 
ma Markiza, ciotka Natalii, która przechowuje egrety i fotografie z Dwudziestole-
cia, wspomina dawne dzieje i żyje, wyprzedając po kawałku diamentową kolię. 
Ale przy tym zachowuje ślad międzywojennego poloru – jest uwodzicielska, 

19 Wa r k o c k i, op. cit., s. 132–133. 
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arystokratyczna i narzeka na współczesność, z której „Zniknęła beztroska” (M 
75–76). Natalia ze wzruszeniem i rozbawieniem opisuje siostry swojej babki – 
„staruszki-spirytystki, teozofki i wariatki”, „stary film puszczany tu na Ealingu, co 
dzień po kawałku” (M 73–74). Kampowe poszukiwania straconego czasu są no-
bilitowaniem pozostałości po tym, co minione, dostrzeganiem specyficznego 
uroku fantastyczności w tym, co pozornie zdegradowane i śmieszne. 

Od kiczu do kampu

Relacja między kiczem a kampem ma charakter złożony – w Notatkach Sontag 
występuje stwierdzenie, że choć wiele przykładów kampu może uchodzić za kicz 
z perspektywy tradycyjnego dobrego smaku, to jednak są takie jego przejawy, 
które zasługują na głębszą refleksję i podziw 20. Opisany przez badaczkę stosunek 
między tymi kategoriami ma ścisły związek z podziałem na kamp naiwny i świa-
domy. Ten pierwszy cechuje się chybioną powagą, jest „sztuką, która chce być 
poważnie traktowana” 21. Mimo naiwności zyskuje wdzięk przez swoją żywioło-
wość, gładkość, niewymuszony ton. Nie jest po prostu złą sztuką (tak Sontag de-
finiuje kicz), bo stanowi próbę „zrobienia czegoś naprawdę dziwacznego” 22, fan-
tastycznego. Naiwny kamp wydaje się nieograniczony w swoich ambicjach, a jego 
wzruszający urok opiera się na ekstrawagancji, niezwykłości i skrajności. Tej 
bezpretensjonalności nie ma kamp świadomy – intencjonalna zabawa w kampo-
wość, rozmyślna, wykalkulowana 23. Andrzej Serafin, opisując relacje między ki-
czem a kampem, podkreśla, że często bywają one błędnie utożsamiane, a istotną 
odmienność kampu widzi w jego samoświadomości i ironiczności. Owa samoświa-
domość nie musi cechować autora – kamp bywa generowany przez Sontagowskie 
„oko patrzącego”: „Charakterystyczne dla campu ironiczne przewartościowanie 
umożliwia wyzyskanie istniejącego kiczu w sposób niezgodny z intencjami twór-
cy” 24. Serafin, opierając się na tekście Sontag, akcentuje też emancypacyjną rolę 
kiczu – wrażliwość kampowa ustawia się po stronie tego, co przez kulturę wysoką 
bywało odrzucane, spychane na margines. Kamp, będąc buntem przeciwko elitar-
ności kultury, sam jednak do końca z niej nie rezygnuje, bo zawsze podszyty jest 
duchem ekstrawagancji, poszukiwaniem dziwaczności i wyrafinowaniem 25. 
W przypadku Czeskiej biżuterii mamy do czynienia z kampem świadomym – Mu-
siał, jako homoseksualny artysta, wybiera stylistykę współgrającą z opisywanym 
środowiskiem, przywołuje postaci tradycyjnie z kampem kojarzone, nieustannie 
podkreśla ironiczność swojej narracji, a elementami zaczerpniętymi ze sfery zwy-
czajowo wiązanej z kiczem posługuje się z rozmysłem. Tekst powieści wpisuje się 
w charakterystykę Serafina – autor wykorzystuje kicz w specyficzny, niezgodny 
z jego pierwotną funkcją sposób. Łatwo tu również dostrzec wspomniane przekra-
czanie granic między rejestrami kultury wysokiej i niskiej, przy czym te drugie 

20 S o n t a g, op. cit., s. 311.
21 Ibidem, s. 315–316.
22 Ibidem, s. 315.
23 Zob. ibidem, s. 314. 
24 A. S e r a f i n, Krótki kurs historii campu. W zb.: CAMPania, s. 15.
25 Zob. ibidem, s. 16.
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podlegają swoiście kampowej nobilitacji. Musiałowska gra z kiczem zyskuje 
jednak też pewne szczególne znaczenia, którym warto przyjrzeć się bliżej. Gra ta 
wydaje się spokrewniona z koncepcjami artystycznymi Witolda Gombrowicza. 
Innym ważnym intertekstem jest tu książka Abrahama Molesa Kicz, czyli sztuka 
szczęścia 26.

Istnieje wszakże pewien typ kiczu, który w powieści Musiała ulega radykalnej 
deprecjacji – to kicz klasy aspirujących, mieszczańskich konformistów, filistrów 
na miarę późnej epoki gierkowskiej, wikłających się w drobne układy i kompro-
misy moralne. Przedstawicielką tej klasy jest dziewczyna głównego bohatera. Ten, 
mimo nieskrywanego homoseksualizmu, wyznaje, że chyba ją kochał (M 132), 
ale, z drugiej strony, postrzega swój heteroseksualny związek jako „próbę tak 
zwanego ustatkowania się w życiu”, dołączenia do „tych, którym się powiodło” 
(M 127). Próba okazuje się nieudana – to właśnie grupy sytych beneficjentów 
istniejącego systemu bohater zdaje się nienawidzić najbardziej. Ta grupa wielbi 
kicz czysty (w rozumieniu Molesa) – a więc wyzbyty ironii, konsumpcyjny, skro-
jony na miarę jednostki boleśnie przeciętnej. Dziewczyna początkowo waha się 
pomiędzy dążeniem do mieszczańskiej stabilizacji a niepokojem artystycznym 
i potrzebą wolności uosabianą przez środowisko jej chłopaka:

Zbliżała się w jej życiu chwila ostatecznego wyboru – przyłączyć się i utonąć w słod- 
kim gównie, czy jednak dać folgę temu niejasnemu poczuciu, że coś jest nie w porządku [...]. 
[M 128]

Bohaterka uosabia cechę klasy mieszczańskiej, przez Molesa scharakteryzo-
waną jako „[gonienie za] absolutem, którego [klasa ta] nie dopuszcza do głosu 
w swym rozsądnym mieszczańskim życiu” 27. Bo też przejawy tej tęsknoty są 
w przypadku owej kobiety bardzo stereotypowe – wzrusza się ona czytając Wilka 
stepowego i odczuwa niepokój na widok koni w galopie (M 128). Świat „słodkie-
go gówna”, który w końcu i tak wybierze, jawi się głównemu bohaterowi jako 
prawdziwe pandemonium kiczu: 

W każdym większym polskim mieście liczni, chamscy i zdobywczy, chętnie pozowali na 
elitarność, szczególnie gdy znalazł się wśród nich poeta – ach! poeta! – poznałem tę podkultu-
rę zlepianą z modnego zachodniego śmiecia, które przywozili z zagranicznych wakacji, puszki 
po piwie Heineken służące za maskotki na półce z książkami, modnymi i głośnymi, których 
nigdy nie czytali, ściany udekorowane reklamówkami drogich papierosów [...]; fajansowe 
naczynia z Włocławka, poustawiane bez ładu i składu pośród fałszowanych na Chippendale 
bufetów – w tym upodobaniu nie znajdowali miary, nawet sedesy miewali fajansowe, malowa-
ne w niezapominajki [...]. [M 129]

Jest to kicz, który analizował Moles, choć wyolbrzymiony i spotworniały, 
podszyty degeneracją moralną. Opisując tę odmianę kiczu, Musiał nie decyduje 
się nawet na konsolacyjny gest Molesa, dostrzegającego specyficzną użyteczność 
i nieodzowność kiczu, który – jako związany z codziennością – wydaje się nieod-
łącznym elementem konstruowania indywidualnego Lebensraumu 28. Ta odmiana 
kiczu nie doczeka się w omawianej książce nobilitacji i kampowego przetworzenia.

26 A. M o l e s, Kicz, czyli sztuka szczęścia. Studium o psychologii kiczu. Przeł. A. S z c z e-
p a ń s k a, E. We n d e. Wstęp A. O s ę k a. Warszawa 1978.

27 Ibidem, s. 121. 
28 Ibidem, s. 219–221. 
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Cytat z pracy Molesa 29 pojawia się jako motto jednego z rozdziałów:
Drzewo maluje się na imitację marmuru, powierzchnie plastiku ozdabia się motywami 

splecionych włókien, przedmioty z cynku pokrywane są brązem, posągi z brązu złocone, ko-
lumny z żeliwa udają stiuki albo łuki gotyckie... [M 138]

Zdanie to odzwierciedla istotną cechę świata, w którym porusza się główny 
bohater – rzeczy marne, przeciętne udają tu często coś, czym nie są, pretendując 
do światowości i wyrafinowania mimo swej bolesnej pospolitości. Nie bez powo-
du umieszczone zostało na wstępie rozdziału o wymownym tytule Paryż Północy. 
Tym pretensjonalnym „Paryżem Północy” staje się w powieści Warszawa. Bohater 
trafia tam na zaproszenie przyjaciela o ksywie „Lalka”. Chce zobaczyć „tętniącą 
życiem stolicę”, „zstąpić do piekła”. Okazuje się, że „Piekło jest dość ciasne”, bo 
nocne życie Warszawy to bar „Konsul” – miejsce, po którym snują się zmęczeni 
kelnerzy, milczący goście i zniszczone ciotunie” wiecznie „przy pracy”. „Konsul” 
to „zabawka maleństwo” (M 139), namiastka nocnego lokalu skrojona na miarę 
„Paryża Północy”, a „Najlepsze Towarzystwo Stolicy” (M 140), odwiedzające 
mieszkanie Lalki, to korowód pretensjonalnych snobów. Doskonały komentarz do 
opisywanej rzeczywistości stanowi cytat z Tadeusza Chrzanowskiego: „Paryż 
Warszawą Zachodu! / Wenecja Bydgoszczą Południa! / Trzymajcie mnie, bo upad-
nę” (M 142). Ten świat chwilami jednak pociąga głównego bohatera:

Świat pozorów. Świat koniaków i szybkich aut. 
Ach, czemu nie, czemu nie? Ja też chciałbym to mieć. Sportowy wóz, jak Marta, i barek 

pełen kolorowych flaszek. Brylant na paluchu i we łbie siano. Żeby mi świat zmalał i zwygod-
niał, ot, do takiego salonu jak u Verdurinów, jak u pani de Staël [...]. Że świat ten już nie istnie-
je? Że zetlały plusze u Maxima, a Orient-Express dawno poszedł na złom? Ten świat nie ist-
nieje, choć znów powraca. Umarł, choć na powrót kiełkuje z niego złe ziele. [M 142]

Świat „Warszawki”, pospolitego snobizmu, salonowej gry skrojonej na miarę 
epoki, jest tu jednak przedstawiony cokolwiek ambiwalentnie. Choć współczesność 
wskrzesza to, co stare, w wersji „złej, chorej i wściekłej”, może ono w przyszłości 
odrodzić się w formie szlachetniejszej, w czasie, który będzie „odnaleziony, naj-
głębszy i najprawdziwszy” (M 143). Ten świat zbudowany jest na potrzebie nie-
równości, ale ta zawiera w sobie potencjał każący jednostce wyjść ponad przecięt-
ność PRL-owskiego zglajszaltowania, poszukiwać innych – wyższych, bardziej 
wyrafinowanych – trybów życia i myślenia. 

Moles pisze o kiczu jako o nieodłącznym elemencie kondycji ludzkiej, nieob-
cej artystom, ascetom czy bohaterom, bo „Nikt jednak nie potrafi, chyba że z prze-
rwami, żyć na wyżynach [...]” 30. Z tego względu niepodobna wyprzeć się kiczu, 
odseparować się od niego kordonem sanitarnym dobrego smaku i wysokiej kultu-
ry. Podobne spojrzenie na omawiane zjawisko wyłania się z interpretacji Jerzego 
Jarzębskiego, który analizował funkcjonowanie tej kategorii w powieściach Wi-
tolda Gombrowicza 31. Kontekst Gombrowiczowski wydaje się tutaj trudny do 
przecenienia, gdyż Musiał wielokrotnie odwołuje się do niego w swej powieści, 

29 Ibidem, s. 63. 
30 Ibidem, s. 219–220. 
31 J. J a r z ę b s k i, Kicz jest w nas. (Gombrowicza romans z kiczem). W: Podglądanie Gom-

browicza. Kraków 2001. 
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i to w sposób wyraźnie nawiązujący do rozpatrywanego już zamazywania granic 
między kulturą wysoką i niską, ironicznego przetwarzania treści popkultury i wy-
czulenia na występowanie tzw. tandety w każdej sferze życia jednostki. Narrator-
-bohater wyznaje:

Aż wreszcie stało się – przeczytałem Dzienniki Gombrowicza i świat zachwiał się w po-
sadach. 

To samo „ja”. Ten sam początek i koniec. Wszystko już powiedziano. Nie ma po co żyć. 
[M 61]

Do Gombrowicza odwołuje się również analizując rolę „między-ludzkiego” 
w kształtowaniu indywidualnych zachowań. Podobnie jak autor Ferdydurke boha-
ter Czeskiej biżuterii zdaje się konstatować nieosiągalność i dezintegrację „ja” 
w warunkach społecznej gry. To pod auspicjami Gombrowicza przebiega walka 
protagonisty o autentyczność. Podobnie rzecz się ma z jego stosunkiem do kiczu 
i do zagadnień kultury masowej. W ostatnim rozdziale książki mężczyzna przypo-
mina sobie pewien epizod z młodości:

Powieść brukowa, do której przed laty wspólnie się z Krzysiem przymierzaliśmy. 
Powieść brukowa? A skąd my to znamy! 
Odpowiedź: z Gombrowicza. [M 174]

Analogiczne zdarzenie odnajdujemy w biografii autora Ferdydurke: razem 
z Tadeuszem Kępińskim planował on napisanie powieści jednocześnie brukowej 
i wyrafinowanej. Wspomina, że taką powieść stworzył, ale spalił manuskrypt pod 
wpływem negatywnego osądu pierwszej czytelniczki 32. Jarzębski przypuszcza, iż 
tym, co oburzyło ją w zniszczonej pracy, mogła być „otwartość, z jaką [Gombro-
wicz] odsłaniał wewnętrzny chaos swej duszy, sąsiedztwo motywów wysokich 
i niskich, szczere wyznanie wstydliwych gustów i popędów, które odcisnęło się od 
razu na tandetnej rozmyślnie formie i tematyce utworu” 33. Wydaje się, że podobny 
zabieg stosuje w swojej powieści Musiał – to specyficzny rodzaj szczerości, de-
maskujący niezbywalną „tandetę” życia wewnętrznego i międzyludzkiego, kicz 
wyłaniający się z najgłębszych emocji i z najwyższych porywów duszy bohaterów. 
W przestrzeni Gombrowiczowskiej „walki o autentyczność” sfery kiczu i sztuki 
wysokiej nie są od siebie wyraźnie oddzielone – twórca balansuje na cienkiej 
granicy, nieustannie mieszając je ze sobą. Kicz musi występować w sztuce, jako 
na stałe wpisany w człowieka. „Kicz jest w nas” – stwierdza Jarzębski i dodaje, że 
dla Gombrowicza stanowi on nie tylko zagrożenie, ale także szansę na ekspresję 
tych prawd o osobie, których niepodobna wyrazić odwołując się do repertuaru 
środków kultury wysokiej: „Tandeta [...] jest dlań fascynująca, ale jednocześnie 
groźna, a przy tym jakoś tam stale potrzebna” 34. Analogicznie u Musiała – tande-
ta jawi się jako wszechobecna i nieunikniona, bywa zagrożeniem, lecz nie sposób 
się jej wyprzeć. Bez wątpienia też wypowiada ona prawdę o człowieku i dlatego 
trzeba ją traktować poważnie:

Niemałe znaczenie miała dla nas obecność Johnny Travolty jako sex-idola naszej epoki. 
Dyskoteka – to był tylko pretekst. Tak samo pretekstem był dla Travolty jego taniec. Wszystko, 

32 Zob. ibidem, s. 133.
33 Ibidem, s. 134. 
34 Ibidem, s. 136. 
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co ważne, potrzeba wolności czy miłości, czy cokolwiek to było, odbywało się poza gestem, 
poza ruchem, poza, krótko mówiąc, fizyką ciał, choć z pozoru o nią chodziło najbardziej. Bio-
dra Travolty puszczone w obłędny hula-hop to było to samo, co dłoń Laluni pieszcząca kosmyk 
nad czołem; to pragnienie – i obietnica, zakamuflowane, nie dopuszczone do krzyku, ale szep-
tem, cichutko (choć rozpaczliwie); prosto w uszko (choć gromko i na cały świat); jak Robert 
Taylor i Carole Lombard intymnie, w hotelowym pokoju (choć przecież u kinowego ekranu 
tęskni i płacze cała epoka); jak Marlena Dietrich i jej sławna kończyna (sławniejsza niż rączka 
świętego Stanisława); jak wreszcie każda sentymentalna tandeta, z której drwimy, dopóki 
z ekranu nie spojrzy na nas nasza własna twarz; dopóki ballady o biednej Rebece po prostu nie 
będzie można zaśpiewać inaczej. [M 122]

„Casus: Lalunia. Casus: ja”

W rozbudowanym katalogu bohaterów analizowanej powieści Musiała zde-
cydowanie wyróżnia się Lalunia (Lalka) – przyjaciel protagonisty, osobowość 
będąca jednym z najważniejszych nośników kampu w powieści. Warkocki odczy-
tuje kreację Laluni jako przejaw niskiego kampu w rozumieniu Christophera 
Isherwooda 35 oraz jako Musiałowską wersję figury drag queen, wprowadzającej 
atmosferę subwersywnego dystansu wobec naturalności płci, nastrój kampowej 
lekkości, trudnej do odnalezienia w późniejszych powieściach pisarza:

Świadomość teatralności gender pozwala „odkleić się” tekstowi od dyskursu natury, choć 
ten raz po raz powraca i nigdy nie zostaje do końca zakwestionowany. Nie ma to w końcu 
większego znaczenia, bo dyskurs natury nie odgrywa tutaj determinującej roli, nie są z niego 
wyprowadzane ostateczne ontologiczne wnioski 36.

Sądzić jednak wolno, że rola tej postaci jest w powieści dużo bardziej złożona: 
nie chodzi tylko o wprowadzanie atmosfery „wewnętrznego luzu, poznawczego 
zdystansowania – wobec naturalności płci”, Lalunia i główny bohater uosabiają 
bowiem dwa możliwe podejścia do kwestii autentyczności i teatralizacji. Tworzy 
się tu pewna opozycja, która ostateczną eksplikację zyskuje dopiero w końcowych 
partiach powieści. Atmosfera „kampowej lekkości” wydaje się tu podszyta czymś 
znacznie poważniejszym.

Lalunia jest szalony(-a) i nieprzewidywalny(-a), jego (jej) egzystencja to 
spektakl i nieustanny performance: pełne emfazy gesty oraz słowa z pogranicza 
kobiecości i męskości, teatralizacja życia towarzyskiego, łagodna histeria w połą-
czeniu z nieposkromioną fantazją, udziwnianiem i ubarwianiem szarej rzeczywi-
stości. To właśnie drag queen wypowiada znamienne słowa: „rzeczywistość?! 
Poczuwać ją? Ja? Dopóki i s t n i e j ę, to o n a  musi mnie słuchać!” (M 122). 
Faktycznie, Lalunia wytwarza wokół siebie specyficzną atmosferę fantazmatycz-
ności, wielkiej improwizacji na jałowym gruncie życia w PRL-owskiej Polsce: 

Lalka tańczy fokstrota lub passodoble. [...] Mówię, a on nie słyszy. [...] Ma na sobie ko-
szulkę z napisem „Chicago”. Ma tysiąc powodów, których nie rozumie, by tańczyć, by wirować, 

35 Ch. I s h e r w o o d  w powieści The World in the Evening dzieli kamp na wysoki i niski. Ten 
pierwszy wiąże się z wyrafinowaniem artystycznym i dotyczy spraw, które podmiot traktuje poważ-
nie, choć wyraża poprzez kpinę i kreatywną zabawę. Kamp niski to połączone z aktami cross-dres-
singu naiwne „upozowanie” charakterystyczne dla środowisk homoseksualnych. Isherwood zdecy-
dowanie deprecjonuje kamp niski na rzecz kampu wysokiego, Wa r k o c k i  zaś (op. cit., s. 125) 
wskazuje na wagę i złożoność tego pierwszego.

36 Ibidem, s. 127.
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by świat rozmył mu się w kolorowe pasmo, spoza którego to tu, to tam wyjrzą przestraszone 
twarze przyjaciół. 

Niebezpieczna histeria Lalki. Jej fiumy i fanaberie. Jej ekscentryczne upodobania. To nas 
uwiodło, naszą chorą młodość, rozmachem i łatwością życia. To uwiodło samą Lalunię, której 
zagraniczni przyjaciele przesyłali płyty i lakierowane foldery. To nas oszukiwało, okłamywa-
ło pustkę ulic i knajp zamykanych o dziewiątej. To była Lalunia-Szatan, Lalunia-Aryman, 
Lalunia Zło Czyste, wymieszane z wielkoświatową fanaberią w stylu Marcel Proust dla ubo-
gich. [M 97]

Sam rodowód Lalki ma wszelkie cechy fantasmagorii – matka podobno „Ucie-
kła z przyjacielem, jak w powieści” (M 98), choć i to nic pewnego, bo w innym 
fragmencie bohater z rozpaczą wyznaje, że jego matką jest tak naprawdę babcia 
(M 105). Ów określany mianem „Naszej Ślicznej Bajki” (M 98) fantasta sam 
o sobie mówi:

Nie ma mnie [...], ktoś taki istniał, ale umarł zaraz po urodzeniu. Ja nazywam się zupełnie 
inaczej. [M 106]

Lalunia jest uwodzicielem, a pociąga jego (jej) umiejętność kreowania barw-
nej fikcji, wdzięk „boskiej tandety”, fantazmatyczna bujność życia „na niby”, 
kampowe nadawanie stylu bezstylowej rzeczywistości. Główny bohater dzieli 
z drag queen miłość do Johna Travolty, wspólnie wzruszają się miłosnym drama-
tem Tiny Turner i słuchają przedwojennych szlagierów. Odwiedzają także „Klub 
Uwodziciela”, w którym Lalka „godzinami przyczesywała sobie kosmyk nad 
czołem”, aż wreszcie „czyjeś młode, jasne spojrzenie zatrzymywało się w lustrze 
»o sekundę za długo«” (M 118). W pewnym momencie analizowana postać cytu-
je Wilde’a: „prawda jest tylko kwestią formy” (M 119). Przypomina to inne zdanie 
angielskiego pisarza, przytoczone przez Sontag: „w sprawach wielkiej wagi naj-
istotniejsza nie jest szczerość, lecz styl” 37. Dla Lalki rzeczywiście „styl jest wszyst-
kim”, a „sprawa wielkiej wagi”, o którą jej chodzi, to nadanie rzeczywistości 
formy na tyle znośnej, by można było w niej żyć, zapomnieć o tym, co bolesne. 
Jest postacią par excellence kampową, teatralizującą egzystencję, sprowadzającą 
ją do repertuaru barwnych gestów. W pewnym wszakże momencie w relacji głów-
nego bohatera i Laluni coś pęka:

Opowiadałem Dziubie o Petersburgu:
– To miasto jest jak scena porzucona przez aktorów – mówiłem – i tylko elektryk zwija 

kable przed pustą widownią, i tylko...
– Wiesz, to niesamowite! – wpadała mi Lalka w pół słowa – to samo wrażenie miałem 

w Koryncie. Napijmy się jeszcze. Wiesz, my się jednak czujemy! Tympanon na ułamanej ko-
lumnie, noga biegacza, ręka bogini...

[...]
I wtedy spłynęło na mnie olśnienie: Lalka niczego nie potrafiła strzec. Jej świat był po-

trzaskany. Noga biegacza, ręka bogini. Angielskie bajki. [M 99–100]

Bohater-narrator zauważa kruchość świata Laluni – świata fantazji i kampo-
wego spektaklu, salonowych igraszek i frywolnych póz, świata opartego na barw-
nym kłamstwie. Ich przyjaźń rozpada się. Niefrasobliwy ton Lalki zaczyna prota-
gonistę drażnić:

37 S o n t a g, op. cit., s. 319.
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Próbował mnie zainteresować opowieściami o Getcie, na którego dawnym terenie za-
mieszkał, wśród swych przyjaciół rozweselonych i mebelków wdzięcznych. Ale w tym te-
atrzyku radosnych bloków, dzieci uganiających się za kolorową piłką, przekupek wykrzyku-
jących przed spożywczymi sklepami, ponure sylwetki Żydów [...] czołgających się wśród 
ruin, sprzedających swe córki za kawałek chleba, bardziej przypominały teatr kukiełek lub 
kowbojski film rysunkowy. [M 143–144]

Historię opisanej znajomości kończy fantasmagoria, w której Lalka, wystyli-
zowana na drag queen, pojawia się na tle na poły frywolnej, na poły apokaliptycz-
nej wizji Warszawy. Mieszają się tutaj ze sobą dwa istotne w tekście powieści 
dyskursy: egzystencjalny tragizm spod znaku Allena Ginsberga i poematu Kaddish, 
namiętnie czytanego przez głównego bohatera, oraz poetyka kampowej rewii 
w stylu Laluni. To miasto, gdzie śmierć jest „przebrana za kabaretową pieśniarkę”, 
a „śmiech perlisty wesołych panienek” przechodzi „z wolna w skowyt płonących 
kościołów i pałaców [...]” (M 145). 

Mimo tego pozornego pęknięcia w końcowym rozdziale powieści napotykamy 
znamienny fragment: 

Casus: Lalunia.
Casus: ja.
...jednak coś autentycznego... coś nawet przejmującego w tym naszym małym ataku na 

stertę małych spraw, na to małe miasto, w którym powoli umierał nasz gniew...
Jednak: Lalunia była prawdziwsza. [M 181]

Fragment ten jest znamienny o tyle, że autentyczność i prawdziwość przypi-
sane w nim zostają bodaj najbardziej fantasmagorycznej i teatralnej postaci w po-
wieści. Lalunia wykazuje ogromną liczbę typowych cech kampowych: jest andro-
gyniczna, pełna emfazy, teatralna i zmanierowana, przekształca życie w homose- 
ksualną rewię. Uosabia spontaniczność kampu i jego subwersywny potencjał. 
Bohater-narrator z kolei wielokrotnie deklaruje tęsknotę za autentycznością wyra-
żania i przeżywania siebie, chce „słowo: żyję! kocham! pragnę!, powiedzieć do-
piero wtedy, gdy odrzucone zostały wszystkie inne słowa; by być tym bardziej 
s o b ą, im mniej przystaje do ciebie cała reszta: to, czym są i n n i” (M 178). 
Ostatecznie usytuować się po stronie poszukiwania prawdy, niezafałszowanego 
obrazu czystego „ja”:

(Bo tylko w skupieniu, jakie osiąga się w wędrówce przez Puste Pokoje, dotrzeć można 
do tej najważniejszej w świecie białej ściany. 

Do ściany, na której wisi najważniejszy na świecie portret.
Twój portret.) [M 184]

Czy jednak wolno zaufać temu wyznaniu, czynionemu w ostatnich fragmentach 
opowieści o życiu utkanej z fragmentów obcych dyskursów i rozmaitych rodzajów 
stylizacji ironicznej, o wyraźnych (choć autorsko zmodyfikowanych) cechach 
estetyki kampu? „Na ile prawdziwe są moje wyznania?” – pyta narrator; i to py-
tanie musi pozostać otwarte. Jeżeli nie można odnaleźć własnego głosu wśród 
cudzych narracji i niepodobna uciec z Gombrowiczowskiego piekła „między-ludz-
kiego”, to niewykluczone, że jedynym sposobem na wyrażenie prawdy o sobie jest 
kłamstwo – „kłamstwo, które mówi prawdę” 38.

38 Parafraza tytułu tekstu C o r e’a  (op. cit.).
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“DIVINE TRASH.” 
GRZEGORZ MUSIAŁ’S “CZECH JEWELLERY” AS CAMP AUTOBIOGRAPHY

The article is an analysis of Grzegorz Musiał’s novel Czeska biżuteria (Czech Jewellery) which 
is one of the first examples of camp in Polish literature. The reasoning focuses on the vital in this 
novel tension between the aesthetics and biographical convention. The camp with its characteristic 
love of artificiality, irony, theatricality and exaggeration seems to oppose the need of authenticity and 
honesty in the literary production, all characteristic of autobiographical writing. The novel contains 
something which might be referred to as a project of camp autobiography. It relies on genre hybrid-
ity, makes use of a great number of stylistic conventions and keenly resorts to quotations. Musiał 
skillfully uses cultural clichés, kitsch, and elements derived from popular culture reservoir in order 
to parodistically and rather in not obvious way question for expression of individual and collective 
identity. 
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Dziewiętnastowieczność, szczególnie zaś przełom w. XIX i XX, pozostaje dla 
współczesnych pisarzy (zarówno zagranicznych, jak i polskich) okresem, który 
wciąż inspiruje i zachęca 1, by dokonywać jego nowych odsłon lub wchodzić w in-
tertekstualne i intelektualne gry z twórczością i koncepcjami filozoficznymi sprzed 
ponad wieku. Dzieje się tak z różnych przyczyn. Ważne powody tego zjawiska 
formułuje Marshall Berman:

Sto lat później, kiedy procesy modernizacji zarzuciły już sieć, z której nie wymknie się 
nikt, nawet w najdalszym zakątku świata, możemy się wiele nauczyć od tych pierwszych mo-
dernistów – i to nie tylko o ich epoce, lecz o naszej 2.

U schyłku XX i na początku XXI w. powracają więc do nas, zweryfikowane 
i skonfrontowane z dramatycznymi wydarzeniami w. XX, wielkie dylematy filo-
zoficzne, religijne, społeczne i obyczajowe, które zarysowały się w drugiej połowie 
XIX wieku. Donośnie doszła wówczas do głosu m.in. kwestia kobiecości w po-
wiązaniu nie tylko z problematyką społeczno-moralną, ale także – z filozoficznym 
rozważaniem podmiotowości i ontologicznych źródeł rzeczywistości. Owa tema-
tyka stanowi też jedno z istotnych zagadnień poruszanych w powieści Esther 
Stefana Chwina. Tekst ten wchodzi w relacje z dziewiętnastowiecznością na 
wiele sposobów. Wykorzystane w nim są różne strategie pisarstwa drugiej połowy  
w. XIX, np. realistyczna opisowość, pierwszoosobowa narracja, ramowa budowa 
powieści, schemat fabularny romansu czy sagi rodowej itp. Stosowanie tych i wie-
lu innych elementów dawnych poetyk należy, oczywiście, do cech postmoderni-
stycznej gry z konwencją i sensem, aczkolwiek nie są to jedyne w utworze Chwi-
na nawiązania do wspomnianej epoki. Także wydarzenia powieściowe osadzone 
są w realiach przełomu w. XIX i XX, chociaż doprowadzone zostają do połowy  
w. XX, a nawet – za sprawą prologu i epilogu – do współczesności. Ów sztafaż 
z końca XIX w. współgra z tekstowymi aluzjami Chwina do twórczości Prusa, 
Dostojewskiego, Nietzschego 3, które ujawniają się w konstrukcji postaci (np. 

1 Zob. rozważania na ten temat np. E. P a c z o s k i e j  w książce Prawdziwy koniec XIX 
wieku. Śladami nowoczesności (Warszawa 2010).

2 M. B e r m a n, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu no-
woczesności. Przeł. M. S z u s t e r. Wstęp A. B i e l i k - R o b s o n. Kraków 2006, s. 45.

3 Zob. uwagi w recenzjach Esther, np. A. B a g ł a j e w s k i, Opowiem wam o Esther. „Kresy” 
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bohaterowie zewnętrznie, jak Esther, lub charakterologicznie przypominają osoby 
występujące w Lalce 4), w uruchamianiu znanych intryg i dylematów moralnych 
(np. Mayerling snuje rozważania rodem ze Zbrodni i kary), a także we wprowa-
dzaniu rzeczywistych cytatów albo fragmentów naśladujących stylistykę tych 
twórców (np. nawiązania do Kronik Prusa czy cytaty z dzieła Nietzschego Tako 
rzecze Zaratustra). Owa gra z epoką fin de siecle’u szczególnie interesująco z per-
spektywy tematu naszych rozważań przedstawia się w przypadku kreacji tytułowej 
bohaterki powieści Esther.

Pozostając w horyzoncie wyznaczanym przez myśl współczesną, przyjrzyjmy 
się teraz różnym aspektom aktualizowanej czy może kreowanej w powieści Chwi-
na dziewiętnastowieczności w jej związkach z zagadnieniem kobiecości.

W jednym z początkowych rozdziałów utworu otrzymujemy kluczową, jak 
sądzę, charakterystykę postawy głównej bohaterki wobec rzeczywistości. Prezen-
tacja ta sytuuje postrzeganie owej postaci w kontekście filozoficznych koncepcji 
Nietzschego, jeszcze zanim dowiemy się z dalszej części tekstu, że Esther miała 
okazję studiować w Zurychu pod okiem autora dzieła Poza dobrem i złem. Tak oto 
narrator, a zarazem młody bohater powieści, opisuje guwernantkę swojego brata:

To, co robiła, nie wynikało z jakichś postanowień, tu prawo moralne i staranie nie miały 
nic do rzeczy, to był jakiś dar, którego obecność czuło się w każdym geście [...]. [...] Panna 
Esther – czułem to – wiedziała nie tyle, co jest dobre, a co złe, ile, co jest ważne, a co nieważ-
ne. Śmiała się czasem głośno, nawet trochę bezczelnie, patrząc na nas spod zmrużonych rzęs, 
rozbawiona samą pustą wesołością zabawnego gestu i choć w tym śmiechu, tak lekkim i swo-
bodnym, czuło się ciemny ślad dawnego bólu, a może i rzeczy jeszcze gorszych, każde jej 
słowo, gdy rozmawiała z nami, pozostawało w zgodzie z ruchem dłoni, które [...] nie chciały 
zmuszać do nazbyt pośpiesznej odpowiedzi na pytania [...]. [s. 20–21] 5

Nietzsche i kwestia kobieca to zagadnienie, które z pewnego punktu widzenia 
przedstawia się jako szczególnie kontrowersyjne, a niewątpliwie zgodzić się 
można, że jawi się jako skomplikowane. Nie wyciągając zbyt pospiesznie wnio-
sków na podstawie mizoginicznych cytatów z pism tego filozofa, np. „Idziesz do 
kobiet? Nie zapomnij bicza!” 6, „Szczęście mężczyzny brzmi ja chcę, szczęście 
kobiety: on chce”, „Ku wojnie wychowany ma być mąż, niewiasta zaś ku wy-
tchnieniu wojownika” 7 itp., przejdźmy do tekstu Jacques’a Derridy Ostrogi, po-
święconego zagadnieniu kobiecości w myśli Nietzschego. Wydaje się bowiem, 
że kreacja postaci Esther z powieści Chwina w dużej mierze koresponduje z der-
ridowską interpretacją rozważań niemieckiego myśliciela o kobiecie i prawdzie. 
Otóż francuski filozof przywołuje wywody autora Woli mocy na temat działania 
kobiet „na odległość”, tożsamego z uwodzeniem mężczyzny kobiecą innością, 
która nabiera u Nietzschego znaczeń powiązanych z ontologią prawdy. Czytamy 
więc w Ostrogach:

Wszystkie atrybuty, wszystkie cechy, wszystkie powaby, jakie Nietzsche przypisał kobie-

2000, nr 1, s. 175. – K. D u n i n, Nowe Jeruzalem dla nowego mieszczucha. „Res Publica Nowa” 
2000, nr 9, s. 33.

4 Zob. D u n i n, op. cit.
5 W ten sposób lokalizuję cytaty z Esther S. C h w i n a  (Gdańsk 1999).
6 F. N i e t z s c h e, Tako rzecze Zaratustra. Przeł. W. B e r e n t. Kraków 2012, s. 65.
7 Ibidem, s. 64.
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cie, uwodząca odległość, czarująca niedostępność, nieskończenie zawoalowana obietnica, 
transcendencja wytwarzająca pożądanie [...] należą do historii prawdy jako historia błędu 8.

Kobieta przedstawia się zatem u niemieckiego myśliciela jako dająca obietni-
cę prawdy, która wszakże jest obietnicą niespełnialną. Kobiece uwodzenie, skła-
niające, by odkryć, co znajduje się za woalką, staje się – w koncepcji filozofa – 
wyrazem sposobu wydarzania się prawdy, która może jawić się tylko w swojej 
nie-prawdzie. W konkluzji więc jest konstatacja:

Nie ma prawdy kobiety, dlatego jednak, że ten otchłanny rozstęp prawdy, ta nie-prawda 
jest „prawdą”. Kobieta jest mianem tej nie-prawdy prawdy 9.

Nie można zatem znaleźć istoty kobiecości, ponieważ – jak twierdzi za Nie-
tzschem Derrida – nie ma prawdy kobiety samej w sobie, tak jak nie ma prawdy 
samej w sobie. Inaczej mówiąc, „prawda” kobiecości polega na ukazywaniu „nie-
-prawdy prawdy”. Taki zaś punkt widzenia może uzasadniać niektóre wypowiedzi 
niemieckiego filozofa niechętne feminizmowi jego epoki, który to ruch postrzega-
ny był przez Nietzschego jako dążący do odbierania kobiecości jej ontologicznych 
sensów i zbyt pospiesznego przekładania „tego, co kobiece, [...] na kobiecość 
kobiety, seksualność kobiecą i inne esencjalizujące fetysze” 10.

Jak się wydaje, sposób przedstawienia tytułowej bohaterki powieści Chwina 
pozwala spojrzeć na tę postać właśnie z owej ontologicznej perspektywy. W przy-
toczonym tu wcześniej fragmencie prezentującym Esther czytamy zatem nie tylko 
o samostanowieniu przez nią rzeczy ważnych i nieważnych, wypływającym z na-
turalnej wewnętrznej siły, nie zaś z przyjętych zasad i norm moralnych, ale również 
o swego rodzaju uwodzicielskim dystansie, a także o pewnym pobłażaniu dla 
prostodusznego otoczenia, gdy, jak to zapamiętał Aleksander, „Śmiała się [...], 
patrząc [...] spod przymrużonych rzęs [...]” (s. 21).

Cechą nauczycielki intrygującej młodych Celińskich jest też szczególne zami-
łowanie do strojenia się, przymierzania, zabawy w przebieranie się w piękne 
suknie. Przy czym skłonność ta przedstawiana jest z komentarzami, które nie po-
zwalają sprowadzić jej, np. do próżności. Panna Esther, wybierając z przyjemnością 
różne kreacje czy ozdoby, nie tyle ulega przy tym fascynacji estetycznej rzeczami, 
ile inicjuje świadomie zabawę w upiększanie rzeczywistości, która na poziomie 
ontologicznym oznaczać może ciągłą grę w piękne konstruowanie swojej prawdy 
o świecie. Znajdujemy więc takie słowa o spacerze panny Simmel wśród wystaw 
i o jej wizycie w sklepie z sukniami:

u Rosenthala lśniło wytworne srebro, patrzyła z zabawną, trochę udawaną łapczywością na 
kapelusze z rafii, bransoletki z malachitu, naszyjniki z bursztynu, szarfy i wstążki [...]. [s. 34]

oraz:
wahała się, czy już coś kupić, czy raczej, pozorując głęboki namysł nad wstążkami i koronka-
mi, bawić się jeszcze tą chwilą, gdy serce jeszcze nie wie, co wybrać: lekką organdynę, czy 
ciężki flausz, śliski jedwab, czy ziarnisty brokat, tak pięknie grający pod dłonią, gdy się go 
czule przesypuje w palcach jak złoty piasek! [s. 27]

  8 J. D e r r i d a, Ostrogi. Style Nietzschego. Przeł. B. B a n a s i a k. Gdańsk 1997, s. 49.
  9 Ibidem, s. 19.
10 Ibidem, s. 23.
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Dochodzimy tu do problematyki związanej z postawą estetyzującą, o której 
również czytamy i u Nietzschego, i u Derridy. Zgodnie z koncepcją francuskiego 
filozofa:

autorytet zdaje się posiadać jedynie ten, kto uświadamia sobie swoje uczestnictwo w znakowej 
grze świata i sztuki – samoświadomy homo ludens, a przede wszystkim homo aestheticus 
świadomy prymatu estetycznego wartościowania. [...] Ów człowiek gry ma możliwość samo-
stanowienia przy płynności wszelkich wartości dzięki wyborom nakierowanym na autorytet 
wartości takich, jak np. przyjemność dokonywania wyboru. Wolność wyboru została zamie-
niona na przyjemność wybierania 11.

Można sądzić, iż deskrypcyjna pasja Chwina w szczegółowym przedstawianiu 
wytwornych strojów, stylowych wnętrz, ozdobnych przedmiotów codziennego 
użytku itp., ujawniająca się w całej twórczości pisarza (nie jedynie w rozważanej 
tu powieści), ma swoje źródło m.in. w akceptacji Nietzscheańskiej koncepcji, że 
„tylko jako z j a w i s k o  e s t e t y c z n e  jest istnienie i świat u s p r a w i e d l i-
w i o n e  na wieki [...]” 12. Zgodnie z myślą Nietzschego, „wszelki nasz projekt 
rzeczywistości zawiera zatem nie tylko fundamentalnie estetyczne elementy, lecz 
jako taki ma profil estetyczny” 13. Taki pogląd wynika z utożsamienia aktywności 
estetycznej z tworzeniem przez człowieka wszelkich obrazów rzeczywistości, z jego 
istnieniem w świecie. Jak konkluduje Wolfgang Welsch, rozważając koncepcje 
autora dzieła Poza dobrem i złem: „U Nietzschego wszelka rzeczywistość i prawda 
stały się czymś estetycznym” 14. A jak pamiętamy, prawdę czy właściwie „nie-praw-
dę prawdy” można określić mianem kobiecości, która tym samym łączy się też 
w sposób szczególny z estetyzacją. Nie dziwi zatem, że to powieściowa Esther, 
dbając o dopracowane w detalach piękno stroju, fryzury, gestu, sprawia, iż Ale- 
ksander odnajduje głębszy sens w finansowo-produkcyjno-konsumpcyjnej rzeczy-
wistości:

Zawiłe ekonomie, zjadliwe dyplomatyki, kryzysy na giełdach w Wiedniu i Budapeszcie, 
tajne transakcje budzące odrazę szelestem banknotów i chytrością serca, wszystko to rozbły-
skiwało słonecznym sensem, gdy tak rano, koło dziesiątej, schodziła po schodach szeleszcząc 
suknią, którą kupiła wczoraj, i tylko kiwała z uśmiechem głową, gdy matka, zatrzymując się 
w korytarzu, z uznaniem rzucała: „Bardzo piękna suknia, panno Esther. Czy to nie od Hersego?” 
– „Już dawno miałam na nią ochotę” – odpowiadała panna Esther, a gdy tak odpowiadała [...], 
wszystko nabierało słonecznego sensu [...]. [s. 35]

Piękna chwila, gdy urocza i gustownie ubrana młoda nauczycielka cieszy 
swoim widokiem rodzinę Celińskich, wydaje się zapatrzonemu w tę kobietę stu-
dentowi źródłem sensu wszelkich ludzkich poczynań, które doprowadziły do tego, 
że Esther może emanować subtelnością, gustem i elegancją. Owa, by odwołać się 
tu do rozróżnień Welscha, „powierzchowna estetyzacja” (dotycząca wyglądu, 
stylu życia, stroju) staje się w kreacji postaci panny Simmel wyrazem „estetyzacji 
głębszej”, która odnosi się, jak to już zostało wskazane w kontekście poglądów 

11 M. G o ł ę b i e w s k a, Homo aestheticus – swobodnie wynaleziony znak. W zb.: Estetyczne 
przestrzenie współczesności. Red. A. Zeidler-Janiszewska. Warszawa 1996, s. 49.

12 F. N i e t z s c h e, Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm. Przeł. L. S t a f f. Posł.  
T. M a c i o s. Kraków 2003, s. 33.

13 W. We l s c h, Estetyka poza estetyką: o nową postać estetyki. Przeł. K. G u c z a l s k a. Red. 
nauk. K. Wilkoszewska. Kraków 2005, s. 93.

14 Ibidem.
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Nietzschego, do zagadnienia samego procesu porządkowania i kreowania przez 
człowieka wszelkich projektów rzeczywistości. Możemy tu zatem mówić o este-
tyczności jako sposobie bycia. Ten zaś, posłużmy się dalej określeniami Welscha, 
„stan estetyczności” cechuje się takimi predykatami, jak „poietyczność, imagina-
tywność, fikcjonalność, a także [...] pozór, ruchliwość, zwiewność” 15. Owe aspek-
ty estetyczności bez trudu dostrzegamy w różnych opisach Esther, np. przedsta-
wiających ją na balu w Resursie:

Zaróżowione policzki, błysk kolczyków, biała suknia grająca połyskami haftów i koronek, 
uniesiona w palcach lewej dłoni. [...] 

[...] zaczęła tańczyć z panem Salzmanem, by już po chwili porzucić go, a potem ze śmiesz-
nie uniesionymi ramionami, jakby się dziwiła całemu światu, łakomie przebierając w powietrzu 
palcami, podbiegła do pana Drozdowicza...

I jakby wszystkich budziła ze snu. Gdy zbliżała się, w oczach zapalały się ciepłe lśnienia 
[...], zabierała do tańca doktora Janowskiego, który skłaniał się uprzejmie, jakby go spotkał 
zaszczyt tańczenia z holenderską królową [...]. [s. 258–259]

To estetyczno-hedonistyczne nastawienie panny Simmel, uczennicy Nietzsche-
go, to przejaw tworzenia nowych norm w świecie, w którym kryzysowi uległy 
tradycyjne wartości. Czarującą Esther, mistrzynię kreowania pięknych chwil, 
można już określić jako człowieka należącego mentalnie do epoki ponietzscheań-
skiej i – nadać jej miano „homo aestheticus”. Jak zauważa Welsch: 

Ów człowiek estetyczny jest zmysłowy, hedonistyczny, wykształcony, przede wszystkim 
zaś ma wyborny smak. I wie: o gustach się nie dyskutuje. Daje mu to poczucie pewności na 
oceanie wszechobecnej niepewności. Wolny od fundamentalistycznych iluzji, do wszelkich 
możliwości odnosi się z ironicznym dystansem 16. 

Co więcej, intrygująca bohaterka powieści Chwina, jak czytamy, oddziałuje 
na otoczenie w taki sposób, „jakby wszystkich budziła ze snu”, wykorzystując 
w tym celu, co może się wydawać paradoksalne, właśnie imaginacyjność, wcho-
dzenie w role i swego rodzaju kreatywność estetyczną. Cechy te pozostają w po-
wieści Chwina w szczególnym związku z kobiecością. I choć główną rolę w za-
kresie owego eksponowania migotliwości i niejednoznaczności prawdy o rzeczy-
wistości odgrywa tytułowa bohaterka, to również znajdziemy w utworze opisy 
innych kobiet, które to deskrypcje współbrzmią z Nietzscheańską koncepcją 
uchylania i opuszczania woalki „nie-prawdy prawdy”. Oto np. obserwujemy z per-
spektywy młodego bohatera, nie zauważonego przez panie wracające z zakupów, 
scenę przebierania się przez nie, przymierzania kupionych właśnie strojów. Ale- 
ksander słyszy więc stuk: „Kroki? Uchyliłem drzwi. Na schodach ukazała się 
najpierw panna Esther, za nią szły panna Hirsz i panna Dałkowska” (s. 28). Ko-
biety nie domykają drzwi do pokoju Esther, dzięki czemu młody mężczyzna staje 
się świadkiem (nb. bardziej nasłuchującym i wyobrażającym sobie niż podgląda-
jącym) owej swobodnej kobiecej zabawy w strojenie się:

W jasnej szparze ruch cieni, śmiech? 
Zaczęły przymierzać suknie? Ruch rąk? Uniesiona dłoń? Biel obnażonego łokcia? Przed 

okrągłym lustrem orzechowej szafy pomagały sobie odpiąć ramiączka, otworzyć haftki na 
plecach, rozpiąć guziki na karku, rozsupłać związane w kokardę sznurówki gorsetu [...]. [...]

15 Ibidem, s. 80.
16 Ibidem, s. 39.
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I ten śliski szmer satyny zsuwanej z ramion. I szmer batystu ściąganego przez głowę. 
Dlaczego – myślałem ze ściśniętym gardłem – dlaczego są takie tylko wtedy, gdy są same? 
Dlaczego wszystko w nich gaśnie w chwili, gdy tylko pojawi się przy nich mężczyzna? Lecz 
teraz – niewidoczny, ukryty w cieniach korytarza – czułem, że są prawdziwe. Teraz, okręcając 
się przed lustrem w nowych, szeleszczących sukniach od Hersego i Marianiego, były tylko dla 
siebie, żaden mężczyzna nie był im do niczego potrzebny, teraz cieszyły się, że jedwab tak 
dobrze leży na biodrach, że korale tak dobrze pasują do cery, że włosy trzeba podpiąć trochę 
wyżej, zobacz, tak będzie lepiej? [...] ale różę przypnij trochę niżej, w ciemnym ci bardzo dobrze, 
naprawdę? no pewnie [...]. 

Cofnąłem się do pokoju, przymykając drzwi. [s. 28–29]

Na przytoczony fragment można, oczywiście, spojrzeć z różnych perspektyw. 
Jest to więc np. opis męskiej fascynacji odmiennością kobiecą. Ów zachwyt, będąc 
aktem estetycznym, wydaje się przy tym nacechowany erotycznie. Zmysłowość 
tego procederu podglądania, a raczej podsłuchiwania i imaginowania, przechodzi 
jednak niepostrzeżenie na poziom refleksji filozoficznej. Akt przebierania się kobiet, 
kreowania własnego wizerunku poprzez strój, dla samej przyjemności osiągnięcia 
ładnego efektu, staje się dla Aleksandra swego rodzaju dopuszczeniem do tajem-
nicy prawdy. Mężczyzna ukradkiem odkrywa prawdziwość kobiecą jako konstrukt 
estetyczny tworzony z zaangażowaniem i radością, którego źródłem nie jest prag-
matyczny zamysł przypodobania się. Widząc tę beztroską i bezinteresowną zaba-
wę w przebieranie się Aleksander konstatuje, że doświadczył prawdziwości, na-
stawionej na tworzenie, na wymyślanie efektownej całości. Taką jawi się bohate-
rowi kobiecość, prawda o kobiecości, prawdziwość.

Powieść Chwina, choć blisko koresponduje z poglądami Nietzschego i Derri-
dy, w pewien sposób dopuszcza też do głosu inne koncepcje filozoficzne. Dlatego 
przywołajmy jeszcze kilka występujących w utworze motywów, które wiążąc się 
z interesującym nas tu zagadnieniem (po)nowoczesnego rozumienia kobiecości, 
sygnalizują np. – niekoniecznie będące w całkowitym odwrocie – elementy my-
ślenia metafizycznego. Dodajmy jednak, iż funkcjonują one już z perspektywy 
ponowoczesnej, a ich pojawienie się w powieści ma związek z procesem wprowa-
dzania wielu sensów, wpisując w ten sposób tekst w wizję artystyczną opartą na 
założeniu, że „teraz nie tworzy się już jednego znaczenia, lecz je mnoży, zwielo-
krotnia, rozplenia, przez co zarazem rozprasza, a w konsekwencji i po trosze 
unieważnia” 17.

Nurt myślenia w kategoriach religijnych, choć raczej nie ortodoksyjnych, 
objawia się m.in. w powieściowym wątku dotyczącym spotkania Esther z prawo-
sławnym uzdrowicielem Wasiliewem. Afanasij Grigorijewicz Wasiliew to wywo-
dzący się z ludu Rosjanin obdarzony niezwykłą charyzmą i, jak wielu twierdzi, 
cudowną mocą uzdrawiania, czerpaną ze źródeł nadprzyrodzonych. Jest to przy 
tym postać kontrowersyjna, kreowana w powieści na wzór Grigorija Rasputina. 
Ma więc Wasiliew w życiorysie epizody związane zarówno z wędrówką po klasz-
torach i eremach, praktyki kaznodziejskie, jak też policyjne oskarżenia o demo-
ralizację, wspierane plotkami o rozpustnym życiu. Uzdrowicielską działalnością 
owego „świętego i diabła w jednej osobie” (s. 146) interesuje się także carskie 
otoczenie. Do Wasiliewa trafia Esther za pośrednictwem pewnego błyskotliwego 
obserwatora życia, radcy Mehlersa, który poprzez tę protekcję pomaga Aleksan-

17 M. D ą b r o w s k i, Postmodernizm. Myśl i tekst. Kraków 2000, s. 179.
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drowi, zrozpaczonemu chorobą pięknej guwernantki. Niemoc panny Simmel jest 
zjawiskiem dosyć tajemniczym i budzącym bezradność najlepszych medyków, 
którzy zajmują się tym przypadkiem. Młoda kobieta traci całkowicie siły witalne, 
z czasem coraz bardziej słabnie jej świadomy kontakt ze światem, odczuwa ona 
także przejmujący ból i nęka ją wysoka gorączka. Gdy rozmaite metody leczenia 
okazują się nieskuteczne, Esther zostaje przywieziona do domu Wasiliewa, który 
zatrzymał się w Warszawie. Spotkanie tych dwojga to symboliczne zderzenie 
tradycjonalistycznego, religijnego myślenia z nowym, wyrosłym z Nietzscheań-
skiej konstatacji o śmierci Boga i odwracającym się od pojmowania rzeczywisto-
ści w dotychczasowych kategoriach metafizycznych. Opis zetknięcia się tych 
dwóch silnych osobowości: prawosławnego uzdrowiciela i młodej kobiety, która 
stara się kierować swoim życiem poza dobrem i złem, przedstawiony jest w po-
wieści w nawiązaniu do improwizacji z Dziadów Mickiewicza. Oto następuje 
spotkanie dwóch silnych duchów („duchów” w znaczeniu psychicznym, ale i teo-
logicznym):

Czy ten ściemniały, podbiegły krwią szept, w którym trudno było dosłuchać się szeptu 
człowieka, to był jej szept? Słowa rosyjskie, niemieckie, polskie zmieszały się, oba te głosy – 
ciemny, cerkiewny, grzmiący echem panichidy i ten drugi – ptasi, podobny do krzyków roz-
dzieranego jastrzębia – czyje to były głosy? „Otwórz się! – wołał jeden głos – Tajemnicę serca 
odsłoń przed Bożym człowiekiem!” „Nic! Nie ma nic! – wołał drugi głos. – Nie dosięgniesz 
mnie! Nic!” [...] „Widzisz mnie?” „Widzę – odpowiedziało coś chrapliwie. – Ty jesteś ten, na 
którego czekam. Ty uzdrowisz mnie...” „Tak – szeptał Wasiliew [...]. Śmierć już od ciebie 
odbiega! Widzisz ją? Ona coraz słabsza, a w tobie siła wielka, coraz większa, ty zawsze będziesz 
taka...” Coś uderzyło, cień na zasłonach, światło zakołysało się, coś zaszamotało się – dwa 
ptaki, uderzenia skrzydeł... „Ty teraz mocna, ty broń się...” „Tak, ja mocna, ja i od ciebie moc-
niejsza – odpowiedział chrapliwy szept. – A Bóg nieżywy, zupełnie, bez oddechu – widziałam 
– spadł na ziemię i leży teraz pod miastem. Jakiż on biedny, bez pomocy żadnej...” [...] 

„Zabierajcie ją! – wołał. – Zabierajcie, przeklętą!” [s. 139–140]

Jak widzimy, owa udramatyzowana scena uruchamia całe mnóstwo toposów 
i motywów często eksploatowanych w literaturze romantycznej. Mamy więc mo-
ralitetowe starcie, walkę o duszę Esther, która rozgrywa się między uosabiającym 
patriarchalno-religijny porządek Wasiliewem a nią samą, opętaną przez swego 
rodzaju demona śmierci. Można przy tej okazji podążyć w kierunku śledzenia 
wykorzystanych w utworze, zgodnie z koncepcją intertekstualnej gry, stereotypo-
wych literackich ujęć kobiety. Postać Esther byłaby np. realizacją toposu biblijnej 
Ewy przedstawianej jako ta, która sprowadziła zło na świat. Niemniej jednak 
bardziej wyeksponowane w cytowanym fragmencie wydają się inne motywy. 
Pojawia się zatem wspomniane nawiązanie do Dziadów, wyrażające się nie tylko 
w przywołaniu tematu walki sił dobra ze złem o duszę, ale i w występowaniu 
motywów ptasich. Jak wiadomo, symbolika skrzydeł jest bardzo bogata i czy to 
u Platona, czy w judaistyczno-chrześcijańskich tekstach religijnych są one znakiem 
boskiego pierwiastka, szczególnego duchowego rozwoju, pozwalającego na zbli-
żenie się do największych tajemnic. W związku z tym atrybutem wyraźnie uprzy-
wilejowane w ewokowaniu zagadnień dotyczących duchowej mocy są też ptaki, 
a wśród nich takie, jak – mające dosyć podobne znaczenia kulturowe – orzeł i ja-
strząb (o tym drugim ptaku mówi cytowany wcześniej passus). Symbolika przy-
pisywana owym stworzeniom bywa jednak ambiwalentna. Pojawiający się więc 
np. w małej improwizacji z III części Dziadów ptak łączony z dostojeństwem 
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i odwagą – orzeł, jest tam znakiem pychy Konrada; funkcjonujący zaś w tej wizji 
ptak złowróżbny – kruk, jest nie tylko znakiem grzesznika, ale i posłańcem ostrze-
gającym przed naruszeniem Bożego porządku 18. Tę destrukcyjno-konstrukcyjną 
symbolikę drapieżnych ptaków wykorzystuje Chwin w opisie seansu Wasiliewa, 
podczas którego odgłosy ptasiej walki, „uderzenia skrzydeł”, krzyki oddają zma-
ganie się dwóch potęg duchowych, ścieranie się tradycyjnego, religijnego sposobu 
myślenia z burzącym fundamenty starego porządku nihilizmem, uosobionym 
w postaci Esther. Wasiliew postrzega tę kobietę jako opanowaną przez biesy, a źró-
dło choroby, która ją, jak mówi uzdrowiciel, „ze świata wyrywa [...]” (s. 139), 
widzi w przeżyciach duszy. Ta choroba duszy, która każe obumierać ciału, ma, jak 
można suponować, przyczynę w owym budzącym grozę i rozpacz przekonaniu, iż 
oto Bóg umarł i człowiek sam musi sobie teraz radzić w świecie, nie mając żad-
nego punktu oparcia i poczucia transcendentnego sensu egzystencji. Wasiliew 
jednak odkrywa też potężną wewnętrzną siłę, wolę mocy Esther, czy raczej – w jego 
ujęciu – jej demoniczną moc, pychę, która sprawia, że młoda kobieta, mimo cier-
pienia, decyduje się pozostać lojalna wobec obranej koncepcji życia, zamiast, za 
cenę pokory, zyskać wsparcie i pociechę w religijności. 

Co ciekawe, w tym samym czasie, kiedy ciężko choruje Esther, psychiczne 
i fizyczne cierpienia przeżywa też jej dotknięty szaleństwem mistrz. O postępującej 
chorobie Nietzschego piszą do panny Simmel jej przyjaciele. Aleksander, chroniąc 
ją przed mrocznymi wieściami o profesorze bazylejskiej uczelni, „w którym gaśnie 
wszystko prócz cierpiącego serca” – jak mówi przyjaciółka Esther (s. 27) – chowa 
przed chorą listy informujące o stanie Nietzschego, wcześniej przeczytawszy ich 
zawartość. Młody Celiński dowiaduje się z owej korespondencji, że dobrze znany 
Esther niemiecki filozof w napadach choroby uważa się za dziecko lub króla, „wzy-
wa Ariadnę, by podała mu nić” (s. 262), płacze albo miota się w bólu. W jego 
cierpieniu nikt nie może mu pomóc, choć najbliżsi otaczają go opieką, zresztą, jak 
komentuje w liście znajoma Esther: „Cóż tu mówić o pomocy? Przecież zawsze 
nienawidził współczucia. Myślę, że nie chciał też zbawienia. Był zbyt dumny, by 
przyjąć je z cudzych rąk” (s. 251).

Aleksander, stykając się w dosyć specyficzny sposób z informacjami o Nie- 
tzschem czerpanymi od osób z jego otoczenia oraz bezpośrednio sięgając po na-
leżące do Esther wydanie dzieła Tako rzecze Zaratustra, szuka odpowiedzi na 
pytanie, czy w przypadku niemieckiego filozofa można mówić o obłąkaniu geniu-
sza pojmowanym jako cena, którą musi zapłacić wielki umysł, przynosząc prze-
łomową ideę, odwracającą dotychczasowy porządek rzeczy, czy może to właśnie 
szaleństwo jest tu źródłem destrukcyjnej myśli, zatruwającej jej twórcę i tych, 
którzy mu zaufali. Podczas lektury wspomnianego dzieła z dedykacją autora dla 
panny Simmel staje Celiński wobec wyboru nowej drogi myślenia: „On ma rację! 
– wołał we mnie jeden głos. To są jakieś szaleńcze, pozbawione sensu rojenia 
wariata! – wołał drugi głos z dna serca” (s. 215).

Nietrudno więc dostrzec, jak wiele niepokoju intelektualnego, moralnego, 
emocjonalnego wprowadza piękna nauczycielka w życie młodego inżyniera, któ-
ry, wchodząc w dorosłość z pozytywistycznym entuzjazmem kreowania dobrego 

18 Zob. np. uwagi na temat wizji Konrada w książce R. P r z y b y l s k i e g o  Słowo i milczenie 
bohatera Polaków. Studium o „Dziadach” (Warszawa 1993, s. 126 n.).
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jutra, zetknął się niespodziewanie z ideą przekonującą, „że to, co jest prawdą, 
naprawdę jest kłamstwem” (s. 215). 

Kobiecość Esther, jeśli rozumieć ją w opisywanych tu wcześniej kategoriach 
ontologicznych (jako przejaw „nie-prawdy prawdy”), staje się dla innych bohate-
rów powieści czynnikiem destrukcyjnym, choć równocześnie wskazywane są też 
jej aspekty kreacyjne. Burzy zatem dotychczasowy świat wyobrażeń i wartości, 
wprowadza poczucie wewnętrznego rozdarcia, ale skłania do poszukiwania nowych 
perspektyw i przedefiniowywania tradycyjnych pojęć. Kobiecość owa wyraża się 
także, by tak rzec, w planie ontycznym. Literackim zobrazowaniem owej apore-
tycznej kobiecości bohaterki w wymiarze egzystencjalnym jest m.in. wykorzysta-
nie toposu femme fatale i związanych z nim wątków dotyczących losów niektórych 
postaci. Otóż Esther w pewnym sensie nieodwracalnie naznacza życie braci Ce-
lińskich. Starszy, student Aleksander, zakochuje się w niej miłością pełną podziwu, 
fascynacji i poświęcenia. Ciężka choroba, na którą cierpi panna Simmel, nie tylko 
stawia go w obliczu doświadczeń tanatycznych, ale i staje się dla niego źródłem 
kryzysu światopoglądowego. Owe przeżycia wiążą się z obserwowaniem, jak 
śmiertelna choroba narusza nieskazitelne piękno ciała Esther, lecz także z refleksją 
dotyczącą tego, jak rodząca się, równie śmiała, co niszczycielska filozofia – nowe, 
szczególnego rodzaju poznanie – sprowadza smutek i cierpienie, które sprawiają, 
że ludzkie ciało chce się uwolnić od świata pozbawionego transcendencji i nie-
wzruszonych fundamentów. Panna Simmel po długim czasie wraca, co prawda, do 
sił, przy czym źródła tego polepszenia stanu zdrowia są tak samo enigmatyczne 
i złożone, jak przyczyny jej somatycznych dolegliwości. Niemniej jednak Ale- 
ksander od swego przyjaciela lekarza dowiaduje się, że ów powrót do zdrowia jest 
pozorny i nosi wszelkie znamiona krótkotrwałej poprawy przed śmiercią. Czytel-
nik zaś może się tylko domyślać dalszych losów bohaterki, która, zapoznawszy się 
wreszcie z ukrywaną przed nią korespondencją, postanawia wyjechać do Wiednia. 
Esther – być może, świadoma swojej bliskiej śmierci – zostawia Aleksandra z po-
żegnalnym pocałunkiem, bagażem przemyśleń filozoficznych i noszącym ślad 
szminki zdjęciem jej rodzinnego Gdańska. I to właśnie w tym mieście zamieszka 
Celiński, pracując jako architekt. Jednakowoż już nigdy nie odzyska radości życia:

Coś się w nim zamknęło i choć przekonywał siebie, że życie przecież toczy się dalej i nie 
należy poddawać się niedobrej nostalgii, nie czuł radości na widok młodych kobiet. Może było 
to skutkiem snu, który przyśnił mu się parę razy, zostawiając na dnie duszy ciemny osad.

Śniła mu się śmierć panny Esther. [s. 301]

Ów specyficzny splot symboliki erotyczno-tanatycznej zyskuje w powieści 
dodatkowe znaczenie za sprawą połączenia go z problematyką odkrywania onto-
logii prawdy i kryzysu tradycyjnego myślenia metafizycznego. Aleksander poprzez 
znajomość z Esther w sposób szczególny doświadcza pesymistycznych, mimo 
antydekadenckiej wymowy koncepcji „woli mocy”, aspektów nietzscheanizmu, 
głoszącego kres dotychczasowego systemu wartości. Jednakże kryzys wiary, co 
prawda, nie na drodze intelektualnych spekulacji, lecz w porywie emocjonalnym, 
staje się udziałem przede wszystkim jego młodszego brata. Młodziutki Andrzej 
również doświadcza fascynacji osobą swojej nauczycielki. Chłopiec podziwia jej 
spokojne gesty, wyważone słowa, niezależność i godność w sposobie bycia oraz 
osobisty urok i czar, którymi potrafi wszystkich do siebie przyciągać. Kiedy Esther 
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długotrwale choruje, a wszelkie tradycyjne i niekonwencjonalne metody leczenia 
oraz modlitwy Andrzeja nie przynoszą skutku, chłopiec usiłuje sprowokować Boga 
desperackim czynem – rzuca kamieniem w peregrynującą figurę Matki Boskiej 
Kalwaryjskiej, umieszczoną w warszawskim kościele św. Barbary. Wydarzenie to 
uruchamia całą lawinę dramatycznych następstw, włącznie z pogromem podmiej-
skiego cygańskiego obozu i atakami na mieszkanie Celińskich, już po ujawnieniu 
sprawcy profanacji. Aleksander zaś w owym wirze fatalnych zdarzeń, chcąc chro-
nić Esther, usiłuje nawiązać kontakt z płatnym zabójcą, który ma powstrzymać 
szantażystę Mayerlinga. Nb. ta ostatnia postać, żywo przypominająca bohaterów 
powieści Dostojewskiego, również wnosi w życie gubiącego się w poszukiwaniach 
etycznych młodzieńca spory ładunek refleksji immoralistycznych. 

Dorosłość Andrzeja także pozostaje zdeterminowana dawną znajomością 
z Esther i dramatycznymi wydarzeniami związanymi z jej chorobą. Młodszy Ce-
liński jako adept nauk medycznych „do każdego egzaminu uczył się tak, jak pew-
nie neofici za czasów Nerona uczyli się prawd wiary przed krwawą egzekucją [...]” 
(s. 301), przyświecał mu bowiem cel, by „dowiedzieć się, jak można zabić śmierć” 
(s. 302). Fascynująca nauczycielka zaś w jakimś sensie w swoim uczniu znalazła 
przedłużenie własnej egzystencji:

pewnie ktoś uważniejszy dostrzegłby w tych łagodnych, harmonijnych poruszeniach dłoni 
dalekie, ledwie uchwytne echo gestów panny Esther, tak jakby jej obecność, przedłużona 
wrażliwym ruchem palców, nie chciała ulecieć w pustkę i trzymała się wciąż dawnych miejsc, 
trochę podobna do płynnego śladu z wolna niknącego na wodzie jeziora o zmierzchu. [s. 303] 

Esther staje się zatem w powieści jakby uosobieniem wiecznie żywego pier-
wiastka kobiecego, którego istota, jeśli w ogóle wolno tu użyć tego pojęcia, pozo-
staje migotliwa i zmienna, lecz w jakiś sposób wiąże się z wrażliwością, delikatno-
ścią, pięknem. Jak widać, pierwiastek ów może się objawiać i w każdym, i różno-
rodnie. Jednakże owa kobiecość łączy w sobie nie tylko elementy uładzone. Jest 
bowiem także żądzą, namiętnością, śmiertelnym zagrożeniem, obietnicą miłości 
i śmierci. Takie właśnie przymioty Esther wydobywa w jej sportretowanym z fo-
tografii 19 wizerunku, występujący w powieści jako przyjaciel lekarza Jana, Wit- 
kacy:

Portret – jak mówiono później – był utrzymany w ciemnych, purpurowo-sinych barwach. 
Usta sportretowanej kobiety przypominały postrzępiony, wilgotny płatek karminowej róży, 
oczy zmrużone, przymglone w ekstazie, płonęły zielonawym blaskiem, policzki jarzyły się pod 
smugami różu niedobrym rumieńcem, a głęboki dekolt odsłaniał prawie całe piersi o barwie 
pożyłkowanego, sinawego marmuru. Była w tym obrazie żądza i śmierć [...]. [s. 309–310]

Nietrudno dopatrzyć się w tym portrecie nawiązania do toposu femme fatale, 
a może nawet kobiety-wampirzycy, tak charakterystycznych dla mizoginicznych 
nastrojów fin de siecle’u. Migotliwa w znaczenia powieść Chwina, z jednej strony, 

19 Dodajmy, że ta fotografia, podpisana przez pannę Simmel, stanie się przyczyną uznania Jana, 
przebywającego w Moskwie, za podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Niemiec. Postawienie takiego 
oskarżenie doprowadza w konsekwencji do zamordowania lekarza przez radzieckie służby bezpie-
czeństwa. Dla przeciwwagi – inne zdjęcie Esther ocala życie Andrzejowi, trafiając w ręce niejakiego 
majora Simmla w czasie pacyfikacji przez Niemców polskiego szpitala, w trakcie powstania warszaw-
skiego. Te losy fotografii pięknej gdańszczanki również wpisują się w aporetyczny wizerunek owej 
postaci.
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powraca do tego stereotypu, potwierdzając, że owa, jak konstatowała Maria Pod-
raza-Kwiatkowska:

apokaliptyczna wizja kobiety końca XIX i przełomu XIX i XX wieku stanowi [...] fragment 
wielkiego symbolu: apokaliptycznej wizji świata. Symbolu, w którym skupiają się wszelkie 
niepokoje końca wieku związane z poczuciem zagrożenia dotychczasowych wartości 20. 

Z drugiej strony, symbol ów, reaktywowany w tekście z przełomu w. XX i XXI, 
wskazuje na swoją aktualność współcześnie. Oczywiście, w powieści Esther wizja 
ta ulega rozmaitym transformacjom, sytuując niepokojące wyobrażenia kobiecości 
w kontekście myśli postmodernistycznej. A gdy kobiecość staje się uwodzicielską 
prawdą, skrywającą brak istoty prawdy samej w sobie, to również znaczenia rewi-
talizowanych mitów kobiecości fatalnej czy też anielsko subtelnej (nb. „anhełycą” 
nazywa Esther wróżąca jej Cyganka) ulegają osłabieniu, modyfikacjom, podatnoś- 
ci na częściowe zakwestionowanie.

Współczesna myśl filozoficzna może być także kontekstem dla powieściowych 
przedstawień miasta, które ściśle powiązane są w utworze z ekspansją kobiecości 
Esther w życiu Aleksandra. Rodzinnym miastem bohaterki jest Gdańsk, którego 
fotografie, przywiezione przez pannę Simmel, zdobią mieszkanie Celińskich przez 
cały czas jej pobytu w Warszawie. Dzięki zdjęciom i opowieściom młodej nauczy-
cielki student politechniki poznaje holendersko-gotycką architekturę tej metropo-
lii, przyswajając sobie przedstawianą przez Esther gdańską topografię. Aleksander 
przenosi też swoją fascynację kobietą na zauroczenie miastem, w którym zresztą 
zamieszka na jakiś czas po wyjeździe panny Simmel z Warszawy. Gdańsk, będący 
stałym tematem twórczości Chwina, by wymienić tylko Hanemanna czy Dolinę 
Radości, także w powieści Esther zyskuje status szczególny. Jak wiadomo, było 
to miejsce wielokulturowe, zamieszkałe przez społeczności niemiecką, polską, 
żydowską, a z racji swego portowego charakteru otwarte na napływ przedstawi-
cieli rozmaitych nacji, kultur, wyznań i przekonań, ludzi przywożących wszelkie-
go typu towary i osobliwości z całego świata. Ta specyfika nadmorskiego miasta 
znajdzie wyraz w jego mitologizacji, której dokonuje w rozmowie z Celińskim 
błyskotliwy ironista, radca Mehlers:

Dziwne miasto, Aleksandrze Czesławowiczu, i piękne bardzo. A ściągają tam uciekinierzy 
ze wszystkich stron Ziemi, co im na świecie źle. Na łąkach pod murami chasydów i mennoni-
tów zobaczysz, jak Pana Naszego tańcem chwalą. Kościoły różne obok siebie stoją zgodnie, 
a słońce z góry błogosławi ich pracom i ducha stroskanego krzepi. W sadach, co na brzegu 
morza rosną, jabłek zatrzęsienie, jakbyś chodził po Hesperyjskim Ogrodzie. A choć mowy 
różne i języki mieszają się na ulicach, nikt nie krzywdzi nikogo. [...] 

I ktokolwiek tam przybywa, to go chętnie witają na wodzie, w porcie pełnym świateł, przy 
Bramie Złotej... [s. 279]

Aleksander świadom jest dokonywanej przez siebie samego, co trafnie wy-
czuwa rosyjski prawnik, idealizacji miasta Esther. Co więcej, po latach stanie się 
on także świadkiem przejawów i dramatycznych skutków niemiecko-polskich 
antagonizmów w Gdańsku. Niemniej jednak mimo owej ambiwalencji, ścierania 
się, ale też i przenikania, nawarstwiania się różnych wpływów kulturowych, co 

20 M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Salome i Androgyne. Mizoginizm a emancypacja.  
W: Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Wyd. 3, popr. Kraków 2001, s. 283.
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zresztą pozwala postrzegać to miasto jako laboratorium przyszłej transkulturowo-
ści, Celiński zostaje tym miejscem uwiedziony, tak jak wcześniej został oczaro-
wany intrygującą gdańszczanką. 

Kiedy Aleksander przyjeżdża do Gdańska po raz pierwszy, z okien pociągu 
dostrzega „Bichofsberg”, którego widok natychmiast splata się ze wspomnieniem 
o pannie Esther:

Patrząc na wzgórze, na którym grubymi murami piętrzyła się twierdza, pomyślałem 
o włosach uczesanych w wysoką koronę, o sukni z Wiednia, rzuconej w poprzek łóżka, [...] 
o ulicach, którymi szliśmy w deszczu na Nowogrodzką [...]. [s. 287]

Gdy zaś Celiński postanawia odnaleźć w Gdańsku dom rodziny Simmlów, 
nieznane ulice okazują się już w pewien sposób „oswojone”, bliskie jak „słowa 
o ciepłej barwie kobiecego głosu, które pomagały [...] znaleźć drogę wśród domów 
i bram” (s. 291). Aleksander doświadcza więc nowego miejsca, transponując na 
nie wszystko to, co złączyło się z przechowywanym w pamięci obrazem Esther. 
Mimo że nieobecna już – poprzez wspomnienia kobieta ta odgrywa rolę przewod-
nika po mieście i, jak Beatrycze w niebiańskiej wędrówce Dantemu, wskazuje 
Aleksandrowi drogi wiodące po gdańskim raju:

Tą lipową aleją, która wiodła z dworca ku miastu, naprawdę prowadziły mnie teraz jej 
słowa i to właśnie one – te słowa i obrazy z fotografii, które wciąż miałem pod powiekami – 
kazały mi przejść przez brukowany targ ku wartowni z cesarską chorągwią na maszcie, ku 
trawiastym wałom fortyfikacji, za którymi wznosiły się wieże kościołów, potem kazały mi wejść 
na most nad nieruchomą wodą [...], gdy wszedłem pod sklepienie złoconej bramy, ujrzałem 
przed sobą tę [...] piękną ulicę, tonącą gdzieś daleko w słonecznej mgle, którą panna Esther [...] 
nazywała Langermarkt. [s. 291]

Panna Simmel staje się dla młodego inżyniera w jakiś sposób tożsama z duchem 
miejsca. Gdańsk to ona, to miasto czytane przez pryzmat dawnej obecności i obec-
nej pamięci o Esther:

Wszystko, co miałem dokoła – czułem to – było naznaczone jej [...] obecnością [...]. 
Chodziła tymi ulicami, zaglądała do księgarń, otwierała drzwi do piekarni, patrzyła na wystawę 
sklepu z meblami [...]. [s. 293]

Wszystko, co dotyczy tego miasta, dla Aleksandra uobecnia się w ścisłym 
związku z istnieniem owej pięknej kobiety, dlatego np. widziana z daleka wieża 
„to [...] ta sama ciemna wieża ze zdjęcia w mahoniowej ramce, na którego szkle 
został karminowy ślad kilku liter napisanych [przez Esther] kredką do ust [...]” 
(s. 292). Gdańsk zyskuje z perspektywy Celińskiego charakter przestrzeni kobie-
cej nie tylko dlatego, że Aleksander podąża śladami panny Simmel i szuka śladów 
jej obecności. Zyskuje taki status również z tej przyczyny, iż jest miejscem, które 
uwodzi i przyciąga bohatera jak kobieta, lecz także zwodzi, obiecując odkrycie 
tajemnic i mityczny błogostan, który jednocześnie demaskuje jako iluzję. Miasto 
to nie da pełni szczęścia Celińskiemu, nie urzeczywistni spotkania z Esther, ale 
zafascynuje i – jak ukochana kobieta – nigdy już nie pozwoli o sobie zapomnieć. 
Aleksander zostawi tu też ślad po sobie, a właściwie kolejny ślad zarazem trwałej 
i ulotnej obecności panny Simmel – mały budynek dworcowy jego projektu, 
„Estherhof”, z okiennym witrażem przedstawiającym piękną kobietę ścinającą 
nożem kalie. Śmierć, przywoływana witrażową symboliką, nawiedzi to miejsce 
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poprzez wojenną pożogę i zamieni je w gruzowisko, właściwie w usypisko, któ-
re jednakże po latach, porosłe roślinnością, stanie się jakby kurhanem ewokującym 
tajemnicę życia, a także przypominającym o kruchości ludzkiej egzystencji przy 
jednoczesnej trwałości uczuć. Nasyp ten, choć podobny do mogiły, będzie też 
w powieści przewrotnie znaczącym pomnikiem wiecznej kobiecości. Bo przecież, 
po upływie dziesięcioleci, na tym miejscu znów zatryumfuje kobiecość. Taki 
pomysł fabularny znajdzie się w epilogu, gdzie czytamy o współczesnym potom-
ku rodziny Celińskich, którego życiorys zawiera pewne elementy znane z biogra-
fii autora Esther. Ta ostatnia część utworu to swego rodzaju hołd złożony kobie-
cości i miłości. Dowiadujemy się z końcowego fragmentu o spacerującej parze, 
która znalazła się na porosłym zielenią terenie po dawnej stacyjce kolejowej. Ów 
współczesny bohater towarzyszący swojej ukochanej „szukał nazwy dla tego 
miejsca, którego ona dotknęła bosymi stopami [...]” (s. 347). Tak docieramy do 
genezy opowieści, do źródeł narracji zrodzonej z fascynacji kobiecością. Tak  
też zamyka się koło snutej historii, która jednocześnie zaczyna się lub kończy  
(w zależności od wybranej perspektywy) w teraźniejszości. Zgodnie z patronują-
cą utworowi ideą – finał, jak i cały tekst o tajemnicach życia i śmierci, musi po-
zostać wieloznaczny, musi wskazywać różne możliwości, nie dając dominować 
żadnej z nich. Kwestia zaś, czy zgodzimy się z wyeksponowanym w powieści 
pojmowaniem kobiecości jako szczególnie wyrazistego przejawu wszelkiego an-
tyesencjalizmu, a więc z koncepcją pozwalającą na relatywną komplementarność 
różnych przypisywanych kobiecości znaczeń, zależy od nas, czytelników. Stając 
przed tymi dylematami, dochodzimy wszakże do kluczowego pytania o nasz 
sposób rozumienia prawdy. 
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SOURCES OF (POST)MODERN FEMININITY – STEFAN CHWIN’S “ESTHER”

The aim of the article is to sketch the philosophical perspectives of femininity presentation in 
Stefan Chwin’s novel Esther. The novel enters into a number of relations with broadly understood 
19th century, and the novels’ title heroine creation corresponds with the trend of considerations about 
woman and truth traced back to Nietzsche. Nietzschean concept of “truth” of femininity raised by 
Derrida in his Spurs: Nietzsche’s Styles which consisted in revealing the untruth of truth, and Wolfgang 
Welsch’s reflections on the aesthetic character of truth form here a point of reference to ruminate on 
the mode of Esther Simmel’s presentation in Chwin’s novel. In the paper’s conclusion it is shown 
that both the destructive-creative aspects of femininity, evoked in the novel e.g. in exploitation of the 
topoi refering to the femininity as well as a chain of erotic-tanatic symbols or introduction, from the 
perspective of a post-modern text, of traditional metaphysical thinking elements – all are interest-
ingly tied to the issues of ontology of truth.
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Zmysł słuchu – „zmysł udziału”

Najabstrakcyjniejszą ideą, jaka daje się pomyśleć, jest 
genialność zmysłowa. jakie medium może ją przedstawić? je-
dynie i wyłącznie muzyka. [...]

W medium języka to, co zmysłowe, zostaje sprowadzone 
do roli środka i jest stale negowane 1. 

Choć Halina Poświatowska czytała Sørena kierkegaarda, nie można stwierdzić, 
że duński filozof wywarł bezpośredni wpływ na autorkę Ody do rąk 2. Przywołane 
przeze mnie cytaty z Albo – albo mają na celu wprowadzenie do zagadnień doty-
czących związków poezji z muzyką i „muzycznością”. Interesować mnie będzie 
ów aspekt bezpośredniości, próba udziału i doświadczenia – dla kierkegaarda 
możliwe do zrealizowania jedynie w przestrzeni muzyki, a przez Poświatowską 
upragnione w przedsięwzięciach poetyckich. Muzyka, jako środek komunikacji 
najsilniej unerwiony emocjonalnie, zdaje się najlepiej ukazywać „genialność zmy-

1 S. k i e r k e g a a r d, Stadia erotyki bezpośredniej, czyli erotyka muzyczna. W: Albo – albo. 
t. 1. Przeł., wstęp j. I w a s z k i e w i c z. Wyd. 2. Warszawa 1982, s. 60, 73 (przeł. a. B u c h n e r).

2 W liście do siostry z Paryża z 1966 roku H. P o ś w i a t o w s k a  (Listy. red. M. rola,  
B. górska. Współpr. M. Porębska. kraków 1998, s. 383. Dzieła. t. 4) wspominała: „W antykwaria-
cie kupiłam sobie, będziesz się śmiała, kierkegaarda – i teraz go będę czytać – po francusku, a tak”. 
jak dowiadujemy się z przypisu, chodzi o następujące wybory tekstów: g. g u s d o r f, Kierkegaard. 
Paris 1966. – S. k i e r k e g a a r d, Traite du désespoir. Paris 1965. o związkach przemyśleń w po-
ezji Poświatowskiej z filozofią egzystencjalizmu oraz przekonaniami kierkegaarda zob. d. S t a- 
s z e w s k a, Alchemia Haliny Poświatowskiej. W zb.: Halina Poświatowska. Czytanie wielokrotne. 
red. a. Czajkowska, e. Hurnikowa, a. Wypych-gawrońska. Częstochowa 2010. – L. S z a r u- 
g a, Ku liryce dialektycznej (próba lektury jednego wiersza Haliny Poświatowskiej). W zb.: jw. 

dalej do Listów odsyłam skrótem L. Stosuję też skrót do Poezji H. P o ś w i a t o w s k i e j:  
P = Poezja. Wstęp a. N a s i ł o w s k a. red., nota wydawcy M. r o l a. t. 1–2. kraków 1997. 
Dzieła. t. 1–2. Ponadto występuje w artykule skrót j = „ja minę, ty miniesz...” O Halinie Poświa-
towskiej. Wspomnienia, listy, wiersze. zebrała, oprac. M. P r y z w a n. Warszawa 2000. Liczby po 
skrótach oznaczają stronice; w wypadku Poezji P o ś w i a t o w s k i e j  pierwsza liczba wskazuje 
tom, a następne stronice. Wszystkie podkreślenia w tekstach pochodzą ode mnie. dla wyróżnień 
w utworach poetyckich stosuję czcionkę pogrubioną.
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słową”. Słowo jest narzędziem opisu, dźwięk – sposobem bezpośredniego udziału, 
doświadczeniem:

W poezji Haliny Poświatowskiej eksperyment, doświadczenie uzyskują ogromną rangę 
i jako bezpośredni wziernik w otaczającą rzeczywistość, ale nade wszystko jako sposób arty-
kulacji indywidualnej, subiektywnej reakcji na [...] rzeczywistość w serii ujawnionych bezpo-
średnio zachowań, emocji, myśli 3.

Wielokrotnie w wierszach Poświatowskiej „usłyszeć” można powątpiewanie 
w fortunność aktu komunikacji werbalnej 4. Wrażenia zmysłowe, prowadzące do 
obserwacji „natury ontologicznej”, kwestie nieporadności języka jako medium 
komunikacji ze światem oraz narzędzia poznania, pragnienie doświadczenia życia, 
bezpośredniego spotkania z tym, co materialne i biologiczne, emocjonalność, ale 
nie metafizyka – wszystkie te idee występujące w poezji Poświatowskiej widzi 
kierkegaard jako te, które da się przedstawić jedynie poprzez muzykę: „język 
zawiera refleksję i z tego powodu nie może wyrazić bezpośredniości [...]. reflek-
sja niweczy bezpośredniość [...]” 5. gadulstwem, nadproduktywnością i rozrzutno-
ścią język zakłóca wrażenia takie, jak naturalność, osobisty i natychmiastowy 
udział, przyległość. jeśli się sięgnie do odwołań i aluzji muzycznych, wskaże na 
związki z muzyką, odbiór poezji zostaje poszerzony o potencjał innego, bardziej 
bezpośredniego w przekazie, systemu. anna Barańczak, rozpatrując zagadnienie 
semantyczności muzyki, podkreśla, iż sposób i formy ludzkiego odczuwania są 
znacznie bardziej zbliżone do form muzycznych niż do językowych 6. Podobne 
konstatacje czyni Poświatowska w jednym z wierszy:

powiedziałam to słowo
i teraz możemy błądzić po nim
wspólnym imieniem przylgnąć
zamki budować ze stronic
nasłuchiwać jak czas
miota się w klepsydrach zgłosek 

miłości moja 
śpiewna tęsknoto moja
czym cię wypowiem 
słowo bezsilne wobec miłości
nieważne jak nie istniejący dzień
                            („pronuncio: amor”. P-2 219)

Poetka orzeka o muzycznym statusie „miłości” – jednostki systemu („powie-
działam to s ł o w o”) oraz zakresu jego denotacji (uczucie – „ś p i e w n a  
t ę s k n o t o”). akt kreacji słowa to akt nadania mu dźwięku, który tworzy z sze-
regu liter niezależny byt. Słowo, poprzez realizację dźwiękową, już samo w so- 

3 j. P i o t r o w i a k, Prawda ciała, prawda słowa. W zb.: Halina Poświatowska. Czytanie 
wielokrotne, s. 103.

4 o pojęciu fortunności w aktach komunikacji werbalnej zob. k. P i s a r k o w a, Pragmatycz-
ne spojrzenie na akt mowy. W: Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagad-
nień. kraków 1994. autorka odnosi się także do teorii aktów mowy j. L. a u s t i n a  (Mówienie 
i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne. Przeł., wstęp, przypisy B. C h w e d e ń c z u k. 
Przekład przejrzał j. Wo l e ń s k i. Warszawa 1993).

5 k i e r k e g a a r d, op. cit., s. 76.
6 a. B a r a ń c z a k, Jak muzyka znaczy. „teksty” 1976, nr 3. 
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bie staje się doświadczeniem 7. Przestrzeń akustyczna zmienia się w przestrzeń, 
w której „możemy błądzić”, „przylgnąć”, „budować”, „nasłuchiwać”. Wypowie-
dziany leksem, tak jak żywy organizm, trwa nie tylko w przestrzeni, ale i w cza-
sie („czas / miota się w klepsydrach zgłosek”) 8. Pierwsza strofa wiersza zwraca 
uwagę odbiorcy na znaczenie ukształtowania fonetycznego i prozodycznego. 
aliteracje, asonans dźwiękowy, zbudowany dzięki powtórzeniu głosek tego sa-
mego szeregu artykulacyjnego, epifora i porównanie, wzmocnione powtarzającą 
się partykułą przeczącą w kolejnej strofie, idą w zgodzie z przekazem wiersza: 
słowa nie potrafią znaczyć, jeśli pozbawione są dźwięku. Formy odczuwania – to 
formy „śpiewne”. Mówienie to wydawanie dźwięków. Żywy i skuteczny sposób 
komunikacji stanowi dla Poświatowskiej komunikacja oralna – dźwiękowa, me-
lodyjna, „śpiewna”. 

Propozycja Poświatowskiej dotyczy wyprowadzania słów i poezji z życia, stąd 
tak ważny jest aspekt dźwiękowy:

te słowa istniały zawsze
w otwartym uśmiechu słonecznika
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

a ty chcesz
żebym je miała na własność
żebym była
skrzydłem wrony brzozą i latem
chcesz
żebym dźwięczała
brzękiem ulic otwartych na słońce

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
ja nie mam tych słów
pożyczam
od wiatru od pszczół i od słońca
              (*** te słowa istniały zawsze... P-1 100)

rymy gramatyczne ukazują następujący szereg implikacyjny: „mieć” (słowo) 
– „być” (słowem) – „dźwięczeć” (słowem). dźwięczność jest zatem cechą dys-
tynktywną, odpowiadającą za referencjalność – relację między konkretnym obiek-
tem w świecie a wyrażeniem, które ten przedmiot nazywa i wskazuje. Podobnie 
jak poezja, tak i filozofia ma sens jedynie wtedy, gdy wynika z bezpośredniego 
doświadczenia:

F i l o z o f i a  j e s t  d i a b ł a  w a r t a, j e ś l i  n i e  w y n i k a  z  ż y c i a  – powiedzia-

7 Brzmieniowa konkretyzacja utworów nie była Poświatowskiej obojętna. t. g i e r y m s k i, 
redaktor „gazety Częstochowskiej” (Garść zetlałych wspomnień. j 60), wspomina: „zgadzaliśmy 
się lub nie. dziewczyna miała swoje zdanie, od którego nie odstępowała. a że przyniosła ze sobą 
nowe wiersze – zacząłem je głośno czytać. autorce nie podobała się widocznie moja interpretacja, 
gdyż gwałtownie i niemal obcesowo (była taka zawsze) wyjęła mi kartkę z ręki. Wiersz odczytała 
po swojemu, mniej płynnie, bardziej rwąco, arytmicznie”. W jednym z listów do j. Niwińskiego 
(Częstochowa, I 1957 áL 15ñ) H. P o ś w i a t o w s k a  wyznaje: „Wiem, na przykład, że mówienie 
wierszy daje mi głęboką satysfakcję – strasznie lubię mówić – ale serce przy tym szaleje – i nie 
można mówić. Mama zabroniła mi absolutnie [...]”.

8 zob. B. d u m o w s k a, „Anegdota o istnieniu”. Wokół liryków Haliny Poświatowskiej. 
„Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2. – B. M o r z y ń s k a - W r z o s e k, „zawsze byłam tu...” Kreacja 
czasu i przestrzeni w liryce Haliny Poświatowskiej. kraków 2004. 
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ła. – Nie da się go ująć w rygory teoretyczne, i to jest jego siła. – dlaczego więc zajmuje się 
pani profesjonalnie filozofią? – Między innymi po to, by uwierzyć w życie, jakiekolwiek by 
było – uśmiechnęła się smutnawo 9.

Ukształtowanie dźwiękowe, muzykotematyczność, motywy i metafory mu-
zyczne oraz elementy „muzyczności” w liryce Poświatowskiej nie doczekały się 
dotąd specjalnego opracowania. Nie są wprawdzie jednym z głównych zagadnień 
w twórczości autorki Ody do rąk, ale powinno się zwrócić na nie uwagę, żeby 
dostrzec, jak wspomagają przekaz poetycki, czy i w jakim stopniu wpływają na 
odbiorcę. za dominanty tematyczne w liryce Poświatowskiej zwykło się uznawać 
motywy czasu, miłości i śmierci 10. Motywy muzyczne mogą stanowić nowe spoj-
rzenie na świat tej wyobraźni poetyckiej. związki z muzyką i „muzycznością” 
wpisują się także w istniejący w utworach nieustanny dialog i ciągłe poszukiwanie 
miejsca między naturą a kulturą 11. eksponowana opozycja dźwięk–cisza, podobnie 
jak ruch–bezruch, stanowi rejstr dramatycznej walki życia ze śmiercią. Wyczulenie 
zmysłu słuchu, rytmiczność, melodyka, instrumentacja brzmieniowa i refreniczność 
przejawiają się również w doborze gatunków lirycznych, mających muzyczny 
rodowód i ukształtowanie (hymn, oda, ballada, kołysanka) 12. Wrażliwość poetki 
na muzykę potwierdzają fragmenty z Opowieści dla przyjaciela (proza), listy oraz 
wspomnienia przyjaciół. 

związki z muzyką w wierszach Poświatowskiej wpisują się w koncepcję tho-
masa S. eliota: 

Muzyka słowa jest [...] zawarta w punkcie krzyżowania się słów: powstaje przede wszyst-
kim w wyniku związków słowa ze słowami bezpośrednio je poprzedzającymi i po nim nastę-
pującymi, i w mniej lub więcej luźnych związków z resztą kontekstu, w którym się mieści; 
a także w rezultacie związków innego rodzaju, a mianowicie relacji jego konkretnego znacze-
nia w danym kontekście do wszystkich innych znaczeń, jakie przybierało w innych kontekstach, 
to znaczy jego większego lub mniejszego bogactwa skojarzeń 13. 

elementy dźwiękowe, które stwarza poezja, „są w takim samym stopniu czę-
ścią poematu, jak jego warstwa znaczeniowa” 14. Sposób rozbijania słów i układa-
nia ich w sekwencje, zabiegi zbliżone do poetyki lingwistycznej stanowią w poezji 
Poświatowskiej dodatkowy, pozawerbalny rodzaj komunikacji, bardziej interak-
tywny i bardziej zmysłowy. dźwiękowe echa leksemów prowadzone rytmem 

  9 j. P i e s z c z a c h o w i c z, Meteor. j 206–207.
10 zob. d u m o w s k a, op. cit.
11 Na klasyczną opozycję natury i kultury w poezji Poświatowskiej uwagę zwracali m.in.:  

j. P i o t r o w i a k, Poetyckie studium człowieka i świata. Liryka Haliny Poświatowskiej. „roczniki 
Humanistyczne” 1975, z. 1. – M. k r a s s o w s k i, Poetka kultury i natury. „Wiadomości kultural-
ne” 1977, nr 42. – I. o p a c k i, j. P i o t r o w i a k, Liryka punktów widzenia. (O poezji Haliny 
Poświatowskiej). W zb.: Z poezji XX wieku. Szkice i interpretacje. red. I. opacki. „Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego w katowicach. Prace Historycznoliterackie” 1979, nr 14. – I. k i e c, Hali-
na Poświatowska. Poznań 1997. – W. W a n t u c h, Pomiędzy instynktem a intelektem. „Nowe 
książki” 1998, nr 3. – a. S i e m i a ń s k a, Drobina białka. Motywy roślinne i zwierzęce w liryce 
Haliny Poświatowskiej. toruń 2005. 

12 o gatunkach w liryce Poświatowskiej zob. g. B o r k o w s k a, Miłość, śmierć i forma.  
W: Nierozważna i nieromantyczna. O Halinie Poświatowskiej. kraków 2001. 

13 th. S. e l i o t, Muzyka poezji. W: Szkice krytyczne. Wybór, przekład, wstęp M. N i e m o-
j o w s k a. Warszawa 1972, s. 25–26. 

14 Ibidem, s. 26.
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wiersza produkują treść korespondującą z literalnym sensem utworu. treść mają-
ca „muzyczną” proweniencję graniczy z doświadczeniem – jest efektem słuchania. 
Podkreślana przez pisarkę dźwięczność słów uprawomocnia „muzyczną” strategię, 
styl odbioru 15. „Muzyka słowa” jawi się jako dialog między dźwiękami wyrazów, 
przynoszący nowe znaczenie. Co oczywiste, z racji odrębności materii jest czym 
innym niż muzyka poza literaturą – kuszącym zmysłowością złudzeniem, samo-
świadomym podobieństwem. organizację aliteracyjną dźwięków porównać moż-
na z muzycznym uporządkowaniem:

czym jest to co mamy
co my mamy
mamy mając
maj
majowy
umajony
mi querida
caro mio
darling
lieblich
mój 
   (*** nie ma pewności... P-2 172–173)

oddziaływanie figur dźwiękowych jest właściwe dla poszczególnych języków: 
„każdy język ma własny system fonemów, a więc system opozycji i paralelizmów 
samogłosek oraz pokrewieństw spółgłosek [...]” 16. Poruszając się na terenie dobrze 
rozpoznawalnych dźwięków mowy, posługując się językiem prostym, stroniącym 
od zbytnich upiększeń, Poświatowska pozwala przemawiać temu, co eliot nazywa 
„muzycznością” utworu poetyckiego. Prostota wypowiedzi wywołuje wrażenie 
bezpośredniości przekazu:

trzeba nam dużo prostych słów
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ] 

trzeba nam dużo ciszy ciszy
i w powietrzu i w myśli
abyśmy usłyszeli głos
gołębi 
mrówek
ludzi
serc
   (*** trzeba nam dużo prostych słów... P-2 256)

Postulaty z wierszy potwierdzone są przez fragmenty listów: 

Chciałabym prosto – bez baroku 17.

15 o „muzyczności” jako „stylu odbioru” zob. a. H e j m e j, U jednej z granic literatury. 
(Uwagi o „muzycznych” uwikłaniach). „ruch Literacki” 1998, z. 2. – M. g ł o w i ń s k i, Literackość 
muzyki – muzyczność literatury. W zb.: Muzyka w literaturze. Antologia studiów powojennych. red. 
a. Hejmej. kraków 2002. 

16 r. We l l e k, a. Wa r r e n, Eufonia, rytm i metrum. W: Teoria literatury. Przeł. j. k r y-
n i c k i, I. S i e r a d z ki, M. Ż u r o w s k i. red., posł. M. Ż u r o w s k i. Wyd. 2. Warszawa 1975, 
s. 206.

17 H. P o ś w i a t o w s k a, list do j. aleksandrowicza, z yonkers, z 8 III 1959. L 135.
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I nie chcę pisać żadnych mądrych rzeczy [...]. ty znowu powiesz – „to wszystko jest 
bardzo zwyczajne”. Wiem, że zwyczajne i dlatego właśnie piękne 18.

dbałość o harmonię i melodykę poezji nie były Poświatowskiej nigdy obojęt-
ne. Świadczy o tym sposób jej pracy nad tłumaczeniami, pełen troski o brzmienio-
wą wierność względem oryginału:

Halina zajmowała się również przekładami. k i e d y  c h c i a ł a  p r z e t ł u m a c z y ć 
w i e r s z, s ł u c h a ł a  n a j p i e r w  j a k i e g o ś  t e k s t u  w  t y m  j ę z y k u. W s ł u c h i-
w a ł a  s i ę  w  j e g o  m e l o d i ę. d o p i e r o  p ó ź n i e j  d o b i e r a ł a  d o  n i e j  s ł o w a 
o d p o w i a d a j ą c e  t r e ś c i  o r y g i n a ł u. C h c i a ł a, ż e b y  w i e r s z  b y ł  l e k k i, 
ś p i e w n y  i  w z g l ę d n i e  p r a w d z i w y 19.

każdy język posiada indywidualną przestrzeń dźwiękową, zarówno w brzmie-
niu poszczególnych głosek („cechy podstawowe” – warunkujące eufonię), jak 
i w połączeniach wyrazowych i międzywyrazowych („cechy relacyjne” – warun-
kujące istnienie rytmu i metrum) 20. roman jakobson, opisując „symbolizm dźwię-
ków”, przywołuje badania gabelentza, grammonta, Sapira, jespersena, Newmana, 
Peterfalviego, Browna i Fónagya, dowodzące wewnętrznych, naturalnych skojarzeń 
podobieństw poszczególnych dźwięków z konkretnym znaczeniem 21. głoski mogą 
konotować sensy dotyczące rozmiaru, szybkości, czasu, przestrzeni, odległości, 
wagi, stabilności, koloru, barwy, charakteru. obszar skojarzeń dźwiękowych jest 
wspólny dla użytkowników jednego języka. Nagromadzenie poszczególnych gło-
sek, celowa ich organizacja, stanowi produkcję znaczeń korespondujących z se-
mantyką słów na zasadzie zgodności lub polemiki. Poezja, jak dookreśla jakobson, 
stwarza specjalną przestrzeń do wykorzystania możliwości dźwięków jako nośni-
ków dodatkowych i ukrytych znaczeń 22.

Poświatowska niejednokrotnie sięgała po motywy muzyczne: opisy lub próby 
naśladowania dźwięków natury i kultury, metafory z wykorzystaniem muzycznej 
terminologii, porównania uczuć, zjawisk i obserwacji do dźwięków lub instrumen-
tów, synestezje 23. o najistotniejszych kwestiach poetka wypowiadała się za pomo-
cą muzycznych metafor: o życiu, że „posypało się d ź w i ę k i e m” (Na złamanie 
karku. P-1 51), a o śmierci – że przyniesie ciszę tak wielką, „jak gdyby we wszyst-
kich orkiestrach umarły / bębny” (*** kiedyś przyjdzie wielkie pogodzenie... P-2 

18  H. P o ś w i a t o w s k a, list do I. Morawskiego, z Częstochowy, z IV 1957. L 41.
19 B. P a n c z e n k o - k r e s o w s k a, Była zwyczajną dziewczyną. j 182. 
20 Sformułowanie „cechy podstawowe i relacyjne” podaję za We l l e k i e m  i Wa r r e n e m 

(op. cit., s. 204).
21 r. j a k o b s o n, L. Wa u g h, Magia dźwięków mowy. W: r. j a k o b s o n, W poszukiwa-

niu istoty języka. Wybór pism. Wybór, red., wstęp M. r. M a y e n o w a. t. 1. Warszawa 1989. 
22 zob. na ten temat ibidem, s. 330, 338–339: 
„Pojęcie wiersza implikuje [...] obecność pewnej specyficznej ad hoc organizacji materiału 

dźwiękowego. [...]
dźwięki w poezji w sposób konieczny dźwigają na sobie wyraźnie bardziej autonomiczne za-

danie i ich związek z poetycką semantyką nie daje się redukować do zwykłej roli wymaganej od nich 
w ramach konwencjonalnych jednostek w banalnym użyciu języka. W poezji dźwięki języka spon-
tanicznie i bezpośrednio spełniają swoją właściwą funkcję semantyczną”.

23 zob. a. W y s o c k a, O roli zmysłów w obrazie miłości erotycznej. W: O miłości uskładanej 
ze słów. Obraz miłości erotycznej w polszczyźnie ogólnej oraz poezji Marii Pawlikowskiej-Jasno-
rzewskiej, Anny Świrszczyńskiej i Haliny Poświatowskiej. Lublin 2009.
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164). Muzyka i to, co z nią związane, pojawiają się w poezji Poświatowskiej jako 
symbol ruchu i życia. 

Na kartach słownika angielsko-polskiego wydanego w 1957 roku przez oficy-
nę „Wiedza Powszechna”, z którego świadomość o języku czerpała Poświatowska, 
owa symbioza muzyki i ruchu (świadectw życia) zgromadzona jest wokół definicji 
słowa „play”.

zdjęcie wykonane w Muzeum Haliny Poświatowskiej w Częstochowie  
(Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej, ul. Szczytowa 28/30)

angielskie „play” doskonale obrazuje poetykę i filozofię poetki – zaangażo-
waną, postulującą nieustanny ruch, związaną z „ożywczym” muzycznym pier-
wiastkiem, opierającą się na doświadczeniu i udziale, na „zaangażowaniu w życie”. 
Być może, nieprzypadkowo obok tego właśnie hasła słownikowego poetka poczy-
niła notatki – zapiski tytułów dialogów Sokratesa utrwalonych przez Platona. „Play” 
to słowo – dialog, przestrzeń ruchu, imaginacji; „wolne pole” – to pole dyskursu. 

„Muzyczne” gatunki poetyckie – tytuły wierszy i tomów poezji
„Muzyczność” literatury to termin enigmatyczny i niejednoznaczny. definicja 

słownikowa „muzyczności” zawiera paradoks, błąd logiczny – definiowania nie-
znanego przez nieznane (ignotum per ignotum):

„Muzyczność literatury” jest wprawdzie terminem w i e l o z n a c z n y m  i  n i e  d o 
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k o ń c a  z d e f i n i o w a n y m, ale trudnym do ominięcia, gdy mowa o zjawisku naddanej  
(w sposób niewątpliwy) organizacji brzmieniowej 24.

„Muzyczność” oraz jej cechy zostały dokładnie opracowane przez andrzeja 
Hejmeja i wypada się zgodzić z postawioną na wstępie badań tezą, iż „n i e  m a 
j e d n e j  »m u z y c z n o ś c i«” 25. Przywołany termin winien być doprecyzowany 
przy każdorazowym użyciu, gdyż niesie ze sobą wiele nieścisłości i rozbieżności, 
wśród których Hejmej wspomina kwestię podziału muzyki na muzykę kultury 
i muzykę natury, spojrzenia na „muzyczność” jako na estetykę tekstu bądź też jako 
na strategię odbioru. Inaczej przedstawia się „muzyczność” w muzyce, literaturze 
i filozofii. Hejmej podaje:

obszar badań muzyczno-literackich [...] trzeba by rozpatrywać naraz w czterech wytypowanych 
strefach: bezpośrednich związków literatury z muzyką (pieśń, opera), ogólnej estetyki (opis 
relacji między sztukami), inspiracji literackich w muzyce oraz, analogicznie, inspiracji muzycz-
nych w literaturze [...] 26. 

ze względu na brak ostatecznych rozstrzygnięć co do właściwego i jedynego, 
określonego znaczenia termin „muzyczność” w niniejszej pracy pozostawiam 
konsekwentnie zapisany w cudzysłowie. 

Bezowocnie można doszukiwać się u Poświatowskiej „muzyczności III”, 
będącej próbą „wprowadzenia kontekstu konstrukcyjności kompozycji muzycznej 
w obręb utworu literackiego” 27. Interdyscyplinarność w tym wypadku przybiera 
kształt nie tyle dialogu, co przekładu na inny kod w obrębie samej konstrukcji 
i stanowi, podług Hejmeja, kwintesencję „muzyczności”. Sytuacje to jednak w li-
teraturze nader rzadko występujące i ograniczone do wąskiego kręgu adresatów: 
niewielkiego grona wykształconych muzycznie odbiorców literatury. za pokrew-
ny „muzyczności III” rodzaj związków interdyscyplinarnych uznać można wybór 
gatunków literackich, połączonych poprzez swe pochodzenie i ukształtowaniem 
z muzyką, np. ody, hymnu, kołysanki czy piosenki. Wyszczególnione utwory Po-
światowskiej są „muzyczne” w I i II sposób ze wskazanych przez badacza. kolej-
no należą do nich „wszelkie przejawy odnoszące się do instrumentacji dźwiękowej 
i prozodii” oraz „tematyzowanie muzyki [...], ale także – akcydentalnie – przed-
stawianie muzyki w stanie natury” 28.

Poświatowska opublikowała za życia trzy zbiory poetyckie o następujących 
tytułach i datach wydania: Hymn bałwochwalczy (1958), Dzień dzisiejszy (1963) 
i Oda do rąk (1966). dwukrotnie zatem zdecydowała się na opatrzenie całego tomu 
tytułem wskazującym na gatunek literacki, jednakże bliski lub nawet pokrewny 
muzyce. W tytułach utworów widzimy natomiast nazwy gatunkowe, takie jak 
Serenada (P-1 98), dytyramb (P-2 166), Kołysanka (P-1 210), ballada (P-2 89), 
Ballada (P-2 246). Wbrew oczekiwaniom wiersze sygnowane muzycznym odnie-
sieniem w tytule nie zawsze przejawiają szczególną organizację brzmieniową. 
Często muzyka jest zaledwie kontekstem zdarzenia, tłem scenerii lirycznej. 

24 M. t o m a s z e w s k i, Muzyka i literatura. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. red. 
a. kowalczykowa, j. Bachórz. Wrocław 1991, s. 581. 

25 a. H e j m e j, Muzyczność dzieła literackiego. Wrocław 2000, s. 43. 
26 Ibidem, s. 49. 
27 Ibidem, s. 63.
28 Ibidem, s. 52.
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Paradoks w nazwie „hymn bałwochwalczy” jest tyle oczywisty, co zwodniczy. 
gatunek hymnu zwraca nie tylko uwagę ze względu na powszechnie przyznawane 
mu podniosłość i patos. Hymn to forma silnie ekspresyjna, potencjalnie przezna-
czona do realizacji muzycznej, niezwykle zmysłowa, wyrazista, odpowiadająca 
opiewanej namiętnej miłości do życia. krótkie, zdecydowane wersy, powtórzenia 
słów i eufoniczne podobieństwa przyoblekają obrazoburczą z pozoru treść w hym-
niczną powagę konstrukcji poetyckiej i dźwiękowej. W jednym z wierszy z tomu 
Hymn bałwochwalczy Poświatowska wyznaje:

modlę się do ciebie

jaka to religia
w której czci się usta
wygiętego boga przedświtów
ach religia
wspaniali bluźniercy
jesteśmy sobie
zamkniętym czworokątnym światem
   (*** jestem dla ciebie czuła... P-1 58–59)

zachłanna i zmysłowa miłość do życia spowodowana była zazdrością i buntem 
wobec losu, który właśnie życia odmawiał. dlatego w poezji tej odnaleźć można 
bałwochwalstwo, a nie – pokorne uwielbienia. Pojawia się potrzeba donośnego 
i zdecydowanego dźwięku, quasi-muzycznego doświadczenia. Nawiązanie do 
pełnej ekspresji formy hymnu w muzyce, często wielogłosowej, dodaje utworom 
Poświatowskiej siły pozasłownego przekazu.

W wierszu *** Scheila – masz brunatne ramiona... (P-1 34) anaforyczne roz-
poczynanie każdej zwrotki apostrofą ustala hymniczną, litanijną wręcz powagę 
i podniosłość. Po bezpośrednim zwrocie do kobiety każdorazowo następuje pauza: 
„Scheila – masz brunatne ramiona”, „Scheila – masz wargi”, „Scheila – masz 
skórę”, „Scheila – spojrzałaś ciemno”.

Wypowiedź rytmizują nie tylko konsekwentnie rozłożone pauzy i powtórzenia, 
lecz także liczba wersów w strofach: 4, 5, 5, 4. Przywołanie imienia bohaterki niczym 
refrenu jest zasadą organizującą rytmikę i melodykę wiersza, stwarza charakter 
zaśpiewu. Imię, podobnie jak świętość, domaga się chwili powagi i ciszy. Ciszę 
sugerują pauzy oraz nagromadzenie szeleszczących, „szepczących” głosek w wy-
razach: „Scheila”, „masz”, „spojrzałaś”. Liczba sylab i rozkłady akcentów poddają 
się pełnym emocji opisom części ciała. każda ze strof określa doznania związane 
ze zmysłem dotyku, w strofie drugiej dotyk łączy się ze słuchem, w strofie czwartej 
– ze wzrokiem. Nawet wrażenia dotyku, które wydają się najważniejsze dla poetki, 
wymagają cyklicznego dopełnienia przez odczucia pozostałych zmysłów. 

Świat przyrody przesycony jest odgłosami i muzyką natury. do postrzegania 
zmysłem słuchu odnosi się druga strofa wiersza:

Scheila – masz wargi
na których siadają pszczoły
złote chrabąszcze brzękiem
opowiadają o ich cierpkiej 
słodyczy –

Przywołane przez poetkę owady już w budowie swoich nazw kryją onomato-
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peje: pszczoły, chrabąszcze. Nieprzypadkowo pojawiają się one w tym miejscu 
wiersza. Wymienione owady zasiadają na wargach, które służą do wydawania 
dźwięków. jednocześnie w przestrzeni akustycznej i fizycznej spotykają się dźwię-
ki kultury (wychodzące z ludzkich warg) z dźwiękami natury. Muzyce natury 
zostaje przypisana zdolność do niesienia znaczeń. to właśnie brzęk jest zdolny do 
opowiedzenia paradoksu, oksymoronicznej „cierpkiej słodyczy”, której, być może, 
nie dałoby się wyrazić za pomocą słów. 

doznania dźwiękowe łatwo ulegają wizualizacji. ruchy skrzydeł owadów 
przypominają ruchy warg. ruch, podobnie jak dźwięk, zaświadcza o życiu. Inny-
mi oznakami życia, które przynosi z sobą Scheila, są ciepło („brunatne ramiona / 
ciepłe”) i dotyk („rzęsy dotknęły twarzy”).

Interesującą grupę wierszy w tomie Hymn bałwochwalczy, aczkolwiek odległą 
od typowego zapisu hymnicznego, stanowią następujące utwory: Niech żyją zmy-
sły (P-1 50), Na złamanie karku (P-1 51), Drgający kłębek tęsknoty (P-1 52). 
W wierszach tych szczególną rolę odgrywają uzgodnienia samogłoskowe i spół-
głoskowe, aliteracje, rozbijanie słów, powtórzenia i zestroje dźwiękowe:

będę kobietą
       kotka ma tyle wdzięku
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
będę ko-
       kura gdacząc sfruwa z płotu
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
-bietą – ko-
       zarżnięta
       zastygnę w kształt niepowtarzalny
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
kobietą 
                              (Niech żyją zmysły. P-1 50)

gry samogłoskowe, efekty dźwiękowe wspomagają sens poetyckich obrazów, 
co widać szczególnie w trzecim zacytowanym fragmencie. akt unicestwienia 
i śmierć („zarżnięta”) oraz „kształt niepowtarzalny” oddane są poprzez przesta-
wienie sylab w wyrazie „kobieta”. zerwanie wyrazu „kobieta” po pierwszej syla-
bie przywołuje dźwiękowe skojarzenie kobiety z gdakającą kurą. kobieta – nosi-
cielka wdzięku, spina cały wiersz swym idealnym kształtem, niepodzielnym 
i nienaruszonym zapisem leksemu. W wierszu tym można dopatrzyć się omawia-
nej przez jakobsona apofonii symboliczno-dźwiękowej, rozumianej przez badacza 
jako „Morfologiczne wykorzystanie substytucji cech niektórych spółgłosek lub 
samogłosek w rdzeniu słowa, a czasem także w afiksach [...]” 29. jakobson skupia 
się na opisie apofonii symboliczno-dźwiękowej w konstrukcjach deminutywnych. 
W przywołanym wierszu owa apofonia tworzy się w wyniku dźwięków powstałych 
z rozbijania słowa „kobieta”. Wyeksponowane morfemy wyrazu „kobieta” w prze-
strzeni całego wiersza naśladują dźwięki kury. apofonia symboliczno-dźwiękowa 
uaktywnia cały zestaw skojarzeń za pomocą sylab „ko” i „ku” – „kobieta”, „kura”, 
„kotka”. Harmonia wokaliczna tekstu zwiększa jego sugestywność. konwencja, 
w której utrzymany jest wiersz, wydaje się zbliżona do zabiegów poezji lingwi-
stycznej.

29 j a k o b s o n, Wa u g h, op. cit., s. 311. 
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kolejny utwór opiera się na jukstapozycji, powtórzeniach, pauzach, wylicze-
niach, uzgodnieniach spółgłoskowych (przewaga długiej, dźwięcznej, szczelinowej 
spółgłoski „s”):

życie jest takie długie
      stukała szafka kredens i etażerka
życie długie
      stół tupał nogami pod stołem
długie
      obraz zakołysał się i spadł
długie długie długie 
      chodnik ułożony krzywo
      wygiął się jak wąż
      z przetrąconym ogonem
życie jest takie długie
      zadzwoniły ramy okien
      szkło
      pęknięte szkło
długie 
      posypało się dźwiękiem
życie jest długie
      co to –
      krew
      wyskoczył oknem
      piętro – 6
życie jest takie długie
        (Na złamanie karku. P-1 51)

Sygnały „muzyczności II” pojawiają się w wierszu wraz z onomatopejami: 
„stukała”, „tupał”, „zadzwoniły”, „dźwiękiem”. Samogłoska „u” w prowadzonych 
przez jakobsona badaniach jest kojarzona z czymś dużym, długim i wolniejszym, 
mocniejszym i gorzkim 30. Wielokrotne powtarzanie epitetu „długie” i nagroma-
dzenie samogłoski „u” aktywują w wierszu obszar dźwiękowego symbolizmu. 
Szczelinowe „s”, „sz”, „ż” w nazwach przedmiotów przedłużają dodatkowo epitet 
„długie”, określający życie. epitet ten w większym stopniu jest upragniony niż 
trafny. Czas stukotu szafki, kredensu czy etażerki, tupotu stołu, zakołysania się 
obrazu i chwili jego spadania zmierzyć można w sekundach. rytm wiersza, zde-
cydowane, krótkie urywane frazy, wyrazy o jednej, dwóch lub trzech sylabach – 
przypominają odgłosy stepowania, wyliczanki, kastanietów. krótkie, płaskie, 
tłumione dźwięki: stukot, tupot, upadek; zestawione z dźwiękami długimi i dono-
śnymi: dzwonieniem, echem, obrazują przeciwieństwa życia i śmierci. Poprzez 
zmienną dynamikę dźwięku ukazane zostało napięcie między czasem a jego bra-
kiem, trwaniem a błyskawicznym przemijaniem. Wers „stół tupał nogami pod 
stołem”, o niezwykle trudnym sposobie artykulacji, przypomina znany „łamaniec” 
językowy: „stół z powyłamywanymi nogami”. zwraca uwagę na realizację dźwię-
kową utworu, na wymowę i ukształtowanie brzmieniowe. 

długość życia mierzona jest w wierszu za pomocą dźwięku, póki trwa dźwięk 
– trwa życie (strofy pierwsza i druga). Pragnienie, aby życie było długie, spina 
tekst klamrą na początku, w środku i na końcu: „życie jest takie długie”. Życie 

30 Ibidem. 
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może stać się długie, jeżeli czas, tak jak czyni to osoba mówiąca w wierszu, po-
strzega się poprzez zmysły – czas natury zastępuje się czasem kultury, czyli oso-
bistym intensywnym doświadczaniem życia (zatrzymywaniem chwil), trwaniem 
przedmiotów, idei, wspomnień. te dwa porządki temporalne mieszają się w tekście, 
powodując niedowierzanie wobec długości życia. Czas dany człowiekowi może 
być odbierany subiektywnie, może zmieniać swoje metrum i tempo niczym mu-
zyka 31. koncentracja i wyłanianie z przestrzeni maleńkich, ale żyjących swoim 
życiem (wydających dźwięki, poruszających się) przedmiotów: szafki, kredensu, 
etażerki, stołu, obrazu, służą podkreśleniu ich trwania w biologicznie upływającym 
czasie. 

Urwane frazy „refrenu” („życie jest takie długie”) świadczą o kruchości życia: 
„życie długie”, „życie jest długie”. Życie jest krótkie, nie ma czasu na pełne po-
wtórzenia, decyduje się ono na skrótowość i pominięcia, jedynie pragnie być 
„długie długie długie”. Uporczywie i konsekwentnie powtarzany epitet ma oddać 
pełen okres życia, utrwalić go i uprawomocnić, tak jak słowa wiersza utrwala 
bardzo uporządkowana kompozycja. 

dźwięk nie tylko akompaniuje trwaniu życia, ale ostrzega również przed jego 
końcem: „zadzwoniły ramy okien / szkło / pęknięte szkło / długie / posypało się 
dźwiękiem [...]”. Sytuacja zagrożenia nieustannie towarzyszyła Poświatowskiej, 
stąd też w jej wierszach występują motywy śmierci, także śmierci samobójczej, 
skoku z okna, przeraźliwego dźwięku pękającego szkła. do ukazania próby sa-
mobójczej użyto w wierszu słów krótkich, pauz, liczebnika skrótowo zapisanego 
cyfrą. Życie „posypało się dźwiękiem”, tak jak krucha szyba, pęknięte szkło 32.

z muzyczną techniką powtarzania i przetwarzania motywu zbieżna jest kon-
strukcja wiersza Drgający kłębek tęsknoty. ekspozycja motywu i jego rozwinięcie 
– taka zasada zdaje się rządzić wierszem. Pochód tematów przywodzi na myśl 
konstrukcję fugi. dodatkowo, dwa pierwsze „tematy” to onomatopeje. echolalie 
i aliteracje, rozbijanie słów na sylaby, powtarzanie głosek i wyrazów potwierdza-
ją, iż drgający kłębek tęsknoty – żywe ciało – to obiekt wydający dźwięki. Ciele-
sność i obecność objawiają się nie tylko poprzez ruch, ale i poprzez dźwięk. Ciało 
bezwładne to ciało, wokół którego milknie dźwięk:

szept szept szept szept
 nocą płoszy sen
 zjadliwymi paznokciami gwiazd
 poprzez szkło i deszcz
szmer szmer szmer
 łapą kota potrąca
 mysi grzbiet

31 zob. j. M a r x, Przeznaczenie to jeszcze nie los. W zb.: Kaskaderzy literatury. red.  
e. kolbus. Łódź 1990. – B. M o r z y ń s k a - W r z o s e k, Zmiany w czasie. W: „zawsze byłam tu...” 

32 Prób samobójczych poetki domyślać się można z relacji jej przyjaciół i znajomych.  
L. z g o d a  (Jej oczyma patrzę na Kraków. j 302) wspomina:

„Wróciłem kiedyś z Paryża [...], a Halina leżała w szpitalu. to była taka szczególna historia... 
[...] 

Pytam, jak to się stało, że... a ona: »No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie 
się chciało i chce. Bardzo. tylko powiedz – jak?«”. 

r. k ł y ś  (Jak ważka. j 106): „Leciała jak ćma do ognia. Spalała się w tych emocjach. tak 
łapczywie chwytała chwile. I ta próba samobójstwa, która odbiła się na jej późniejszym samopoczuciu”. 
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krew krew krew
           chłeptana chciwie miękkim językiem
po – ca – łu – nek warg
          oczekujących tyle
          od cieni narosłych w kątach
          pajęczyna owinięta dokoła szyi
          pulsującej pragnieniem
          zaciska dławi
liść liść liść
          nieżywe drzewo
          w ostatnim tchnieniu
          urodziło trupa
nić nić
          bezwładne ciało kołysze
          snują się pająki gwiazd
gwiazd

Skoro dźwięk jest oznaką życia, symbolem śmierci staje się cisza:
krzyk umierającego ptaka
poprzez rozsnute pręty włosów
stężała cisza oparta
o chwiejne ramię melodii

[.  .  .  .  .  .  ]
miłość odeszła
                    (Niedziela. P-1 44)

ramię melodii nie jest stałe i pewne, nie daje schronienia na wieczność. za-
stygająca cisza oznacza koniec. krzyk był ostatnim tchnieniem życia. W przestrze-
ni tej strofy rozgrywa się akustyczna walka o życie, życie rozpięte pomiędzy 
krzykiem a ciszą. Chwiejność melodii, jej możliwy do unaocznienia zapis prze-
biegu na pięciolinii wraz ze szczegółami dotyczącymi tempa, metrum, wysokości 
dźwięku, dynamiki pozwalają przyrównać ją do zapisu przebiegu równie niepew-
nego życia, zmiennego elektrokardiogramu uderzeń serca. 

W świetle niniejszych rozważań nasuwa się konkluzja, iż dźwięki w poezji 
Poświatowskiej są silnie zabarwione emocjonalnie, wyraźnie zdynamizowane. 
W większości przypadków jest to albo dźwięk o wysokim natężeniu i szybkim, 
zdecydowanym tempie: krzyk, wołanie, albo też delikatny, zmysłowy, ściszony 
szept, szelest, szum, śpiew, konsonans. jak zauważa Wiesława Wantuch: „balan-
sowanie między ciszą a wybuchem, między skrajnymi doznaniami, między naj-
rozmaitszymi opozycjami konstytuuje język artystyczny Haliny Poświatowskiej” 33.

Szczególnie bliskim autorce Hymnu bałwochwalczego i wykorzystanym w po-
ezji gatunkiem literacko-muzycznym jest piosenka:

zaszeleścimy anielsko
skrzydłami o pociemniałych zgłoskach
zaśpiewamy piosenkę
o ludzkiej prostej miłości
                           (Wieczny finał. P-1 82)

Szeleszczenie jest specyficznym rodzajem dźwięku, rodzi się z dotyku, pocie-

33 Wa n t u c h, op. cit., s. 53.
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rania powierzchni. Po raz kolejny poetka łączy zmysł słuchu ze zmysłem doty- 
ku. „Pociemniałe zgłoski” to przykład synestezji wzrokowo-dźwiękowej, hiper- 
bolizacji doświadczeń zmysłowych, ale także można je uznać za zgłoski o prze-
wadze spółgłosek. głoski wychodzą poza obręb mowy, stają się tworzywem mu-
zycznym.

tom Hymn bałwochwalczy w całości wykazuje tendencje do śpiewności. 
Bardzo sensualna, somatycznyna idea wierszy, kipiąca zmysłowością i energią, 
łączy się z hymnicznym, silnym i doniosłym brzmieniem oraz z uporządkowaną, 
zwrotkową konstrukcją większości tekstów. Miłość zmysłowa przyjmuje równie 
zmysłowy – „muzyczny” kształt. Na „śpiewność” tomu zwraca uwagę Stanisław 
Stabro:

rodzaj rytmiki i charakter owego łagodnego zaśpiewu, jaki w jej wyniku otrzymujemy,  
brzmi w sporej grupie utworów szczególnie z debiutanckiego tomu – czechowiczowską nutą. 
zdobyła się jednak [Poświatowska] na własną, indywidualną propozycję estetyczną, będąc 
poetką określonej postawy i określonego stosunku do świata 34. 

W zbiorze Oda do rąk Poświatowska w autorskich wierszach (tom zawiera 
także tłumaczenia) rzadziej sięga po symbole i metaforykę związaną z muzyką. 
Współgra to z wymową wierszy – bardziej ściszoną i dojrzalszą, mocniej skupio-
ną nad bolesnym przemijaniem niż w pierwszym tomie, trafniej odpowiadającą 
elegijnemu nastrojowi niż odzie. W wierszu otwierającym Odę do rąk poetka za-
znacza: „nie mam dawnej czułości dla mojego ciała / jednak je toleruję jak pocią-
gowe zwierzę [...]” (*** nie mam dawnej czulości... P-1 301). z akustycznych 
i muzycznych nawiązań wśród utworów Poświatowskiej w tomie tym odnaleźć 
można jedynie następujące: śpiewanie (protest, *** modlę się do zieleni), hymn 
(protest), szelest papieru (*** trzeba życzyć temu kotu...), muzykę sfer niebieskich 
(*** jaki to piękny szkielet...), krzyk (naprzeciw obrazu, *** zawsze kiedy chcę 
żyć krzyczę...), śpiew (*** mówił – że kocha mówił...). zdecydowanie rzadsze 
odwoływanie się do motywów muzycznych wolno tłumaczyć poczuciem odcho-
dzenia życia, wzmożoną sytuacją osłabienia i zmęczeniem ciągłą walką. to jednak 
w barwach i zapachach poetka szukała swojego schronienia. Być może właśnie ze 
względu na największy ładunek emocjonalny w stosunku do innych kodów komu-
nikacyjnych i na najsilniejsze oddziaływanie bodziec słuchowy nie zawsze był 
preferowany przez Poświatowską. Świadectwem mechanizmu wypierającego 
przestrzeń akustyczną w szczególnie trudnych momentach życia jest fragment listu 
poetki do Ireneusza Morawskiego:

Czepiam się barw i zapachów, ciągle muszę potwierdzać swoje istnienie. t y l k o  m u-
z y k i  n i e  s ł u c h a m, b o  n i e  u m i e m. Wszystko jest świeże, nowe, upragnione – w tym 
moim świecie nie ma odrobiny przesytu – jest tylko głód. Nie do ugłaskania, ánieñ do zabicia, 
bo już chyba za duży 35.

z tomu Oda do rąk pochodzi wiersz prezentujący kolejny typ związków poezji 
z muzyką, obrazujący filozoficzną, Pitagorejską koncepcję harmonia mundi:

jaki to piękny szkielet
gdyby przycisnąć usta

34 S. S t a b r o, wstęp w: H. P o ś w i a t o w s k a, Poezje wybrane. Warszawa 1976, s. 18.
35 H. P o ś w i a t o w s k a, list do I. Morawskiego, z Częstochowy, z V 1958. L 54. 
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odpowiedziałby pocałunkiem

kość misternie związana z kością
owinięta w elastyczne włókna

kiedy idzie ulicą
demonstruje dokładność
z jaką staw się zgina, rozgina

w płynności jego ruchów
jest muzyka niebieskich sfer
o – jedną trzymam w dłoni

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

jaki to kruchy szkielet
rozpada się w proch
przy lada niepowodzeniu 
         (*** jaki to piękny szkielet...P-1 321)

Musica mundana, obejmująca muzykę całego kosmosu i wszystkich sfer, była 
porządkiem świata, porządkiem, w którym człowiek mógł odnaleźć swoje miejsce 
w przestrzeni natury i kultury, biologii i intelektu, ograniczoności i nieograniczo-
ności. System myślowy Pitagorasa opierał się na idei dwoistości, ukazującej dzie-
sięć przeciwstawnych zasad, wśród których odnalezienie racjonalnej i spójnej 
więzi było celem filozofii. Najważniejszą dychotomię stanowił podział na to, co 
ograniczone i nieograniczone, kolejnymi parami przeciwieństw były np.: męskie–
żeńskie, spoczywające – poruszające się. System tych opozycji występuje w poezji 
Poświatowskiej. Podobnie jak występuje pitagorejska musica humana – „nieusta-
jąca, lecz niesłyszalna muzyka wytwarzana przez każdy organizm, a wyrażająca 
się przede wszystkim w harmonijnym (lub nieharmonijnym) współbrzmieniu 
pomiędzy ciałem a duszą [...]” 36. 

Pitagoras zastosował monochord, przyrząd stanowiący pomost między pozna-
niem intelektualnym a postrzeganiem zmysłowym. Przyrząd ten pozwalał „usły-
szeć” proporcję liczbową i „zobaczyć” interwał muzyczny. Monochord składał się 
z naciągniętej struny i dającego się przesuwać mostka. Przesuwając mostek, 
skracano „grającą” część struny. Ustawiając mostek dokładnie pośrodku, Pitagoras 
otrzymał matematyczny stosunek 2:1 (czyli stosunek połowy do całości). Uderzo-
na struna brzmiała oktawę wyżej od dźwięku podstawowego. dzięki proporcji 3:2 
uzyskano kwintę, a dzięki 4:3 – kwartę. 9:8 zaś dało liczbową proporcję całego 
tonu 37. Filozof unaocznił logikę i matematyczne proporcje muzyki, dając początek 
teorii muzycznej. Muzyka urzeka nie tylko zdolnością emocjonalnego przekazu, 
ale także matematyczną i pełną harmonii precyzyjną logiką. Muzyka jest systemem 
i porządkiem, sposobem trwania. takiego schronienia, „kształtu” szukała dla siebie 
Poświatowska. 

W centrum harmonii świata znajduje się człowiek, to wokół niego kręcą się 
muzyczne sfery i świat. zarazem jednak jego byt jest kruchy. W wierszu słychać 
nieustanną pracę zgłosek, które także pomiędzy wyrazami, anagramatycznie po-

36 j. j a m e s, Mistrz Pitagoras. W: Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku 
wszechświata. Przeł. M. g o d y ń. kraków 1996, s. 37.

37 zob. ibidem, s. 42.
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wtarzają dwa słowa: „kość” i „szkielet”. tym, co ożywia szkielet, jest dotyk, 
a przede wszystkim muzyka nadająca ruchom płynność. Muzyka niebieskich sfer 
jest słyszalna w ciele człowieka. Człowiek jest niczym kosmos, jego ciało stanowi 
zbiór ciał niebieskich, poruszających się w przestrzeni kosmicznej. Pitagoras, 
posługując się pojęciem sfer niebieskich, przyjął, iż sfery te, krążąc wokół środka 
świata, wywo łują swoim regularnym ruchem dźwięk. Żywy szkielet musi odnaleźć 
w sobie prywatny monochord, który pozwoli ustalić odpowiednie relacje i zależ-
ności we własnym ciele. Upragniona harmonia to zgoda z własnym ciałem, musi-
ca humana oraz zasada organizująca kontakt i relacje z drugim człowiekiem i ze 
światem. Musica instrumentalis i musica humana, harmonia duszy i ciała w myśl 
założeń Pitagorasa mają moc „łagodzenia dzikości serca”. rytmy, pieśni, inkanta-
cje uśmierzają cierpienia duszy i ciała 38. W muzyce szukać można ukojenia, 
kształtu, porządku, harmonii.

odrębną grupę w tomie Oda do rąk stanowią teksty przetłumaczone przez 
Poświatowską. Właśnie w tej grupie znajduje się poświęcony w całości muzyce 
wiersz Katarynka (P-1 378) jacques’a Préverta. Utwór nie tylko tematycznie 
związany jest z instrumentalistyką, lecz jego ukształtowanie i kompozycję można 
nazwać „muzyczną”. dorobek literacki Préverta skupia się wokół wierszy-piosenek, 
często bezpośrednio poddawanych adaptacjom muzycznym. dla francuskiego 
poety liryka to „la langue qui chante” – „język, który śpiewa”. W opracowaniu 
muzycznym wiersze Préverta wykonywali m.in. yves Montand i Édith Piaf, przez 
Poświatowską słuchani i cenieni 39. 

oprócz tytułowej katarynki wiersz prezentuje cały zestaw najrozmaitszych 
instrumentów: skrzypce, banjo, harfę, grzechotkę, trąbę, flet, harmonię, pianino 
i wiolonczelę. Skrzący się od echolalii, anafor, powtórzeń i wyliczeń tekst bez 
zastosowania wykrzyknień oddaje atmosferę i dźwięki hałasu przechwałek i prze-
komarzań bohaterów, którzy swoim „gadaniem” zagłuszają muzykę:

I gadali gadali gadali gadali
o tym na czym grali

38 zob. ibidem, s. 37. 
39 j. r o m a n  (Rówieśnicy. j 213) zdradza upodobania Poświatowskiej: „Lubiła też słuchać 

muzyki [...]. Słuchaliśmy i zachwycaliśmy się przywiezionymi ze Stanów i z Paryża płytami arm-
stronga, Édith Piaf, joan Baez, Paula robesona”. zbigniew Myga, brat poetki, wskazuje, iż płytą, 
po którą „Haśka” sięgała najczęściej, był album amerykańskiego zespołu folkowego Peter Paul  
and Mary (wiadomości na podstawie przeprowadzonej przeze mnie rozmowy 19 V 2011 z p. zbi-
gniewem Mygą w domu Poezji – Muzeum Haliny Poświatowskiej). opisując zawartość płytoteki 
siostry, Myga zwraca uwagę na następujące nazwiska i zespoły: george gershwin, joan Baez, the 
kingston trio. Nieobce były młodej poetce także piosenki kabaretu Starszych Panów. Myga wspo-
mina częste wizyty z siostrą w Piwnicy pod Baranami, jamie Michalikowej i w klubie pod jaszczu-
rami. epicentrum wydarzeń, a także rozmów o muzyce, była stołówka w domu Literatów w krako-
wie. W domu Literatów Poświatowska zajmowała pokój obok Hanny Mortkowicz-olczakowej, 
której córka zapisała się w historii polskiej piosenki jako współzałożycielka i kronikarka kabaretu 
Piwnica pod Baranami. Poświatowska znała na pamięć ścieżkę dźwiękową z musicalu filmowego 
High Society (wyk. Bing Crosby, grace kelly, Frank Sinatra, Louis armstrong). z muzyki klasycz-
nej w płytotece Poświatowskiej – według wspomnień brata – znajdowały się płyty giuseppe Verdie-
go, johanna Straussa, gaetana donizettiego, Nikołaja rimskiego-korsakowa, Piotra Czajkowskiego 
i Fryderyka Chopina. dom Mygów rozbrzmiewał muzyką – oprócz dźwięków z płyt winylowych 
można było usłyszeć ojca, Feliksa Mygę, grającego na pianinie. Halina bardzo lubiła śpiewać, jej 
brat do dziś gra na gitarze. 
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aż nie słychać było wcale muzyki
bo gadali gadali

gadali
i grać przestali

                             (Katarynka. P-1 378)

Muzykę słów, dźwiękowe echa wspomaga dodatkowo wersyfikacja utworu. 
W przestrzeni wiersza ciągłego dźwięki jeszcze bardziej się przenikają i nakłada-
ją na siebie. Wyrównane do środka w poziomie wersy (poza kwestią wypowiada-
ną przez wnuczkę gospodarza) zwracają uwagę na wypełnianie dźwiękiem prze-
strzeni komunikacyjnej – wersu. dodatkowo migotliwość znaczeń dźwięków 
w wierszu podkreśla polisemia wyrazu „grać” – grać na instrumencie, grać w grę 
(bawić się, np. „gram w klasy i w gonionego”, P-1 379). Wykorzystana zostaje 
koncepcja tłumaczenia słowa „play” – muzyka to udział, ruch, zaangażowanie. 

dźwięk wydobywający się z katarynki został opatrzony epitetami: „piękny”, 
„żywy” i „prawdziwy”. epitety te okazują się złudne, gdy tylko melodia kataryn-
ki (przenośnego pudła wytwarzającego dźwięki) porównana zostanie z grą na 
pianinie, skrzypcach czy wiolonczeli. tłumaczenie Poświatowskiej oddaje wyczu-
lenie na różnicę pomiędzy instrumentami: katarynką się „kręci”, na instrumentach 
się „gra”. W przypadku katarynki to maszyna realizuje muzykę, człowiek jedynie 
ożywia ją za pomocą korby wprawiającej mechanizm w ruch. Sztuka kataryniarza 
jest nieludzka, akt jej stawania się ma charakter czysto techniczny, pozbawiony 
indywidualizacji. jednakże właśnie taka sztuka, popularna i łatwa, budzi śpiącą 
pod pianinem córkę gospodarza. Wygrywane przez kataryniarza melodie są roz-
poznawalne, a popularność wiąże się z siłą oddziaływania i z pozytywnym warto-
ściowaniem: „dźwięk się rozegrał taki piękny / tak żywy i tak prawdziwy” (P-1 
378). Powtarzając za theodorem adorno słowa o melodiach katarynki, powiedzieć 
można: „lubić je to niemal tyle, co je rozpoznawać” 40. Wiersz Katarynka jest py-
taniem o sztukę, o muzykę i jej konkretyzację. 

Poezja, którą Poświatowska wybierała do tłumaczenia, nosi znamiona „mu-
zyczności” w ukształtowaniu poetyckim, a także w doborze gatunkowym. oprócz 
Katarynki uwagę zwrócić należy na tłumaczenie wierszy ezry Pounda: Wyspa na 
jeziorze (P-1 371), Studium estetyki (P-1 372), Sestina: Altaforte (P-1 373), Canto 
XIII (P-1 375). Poetka sprostała tu zadaniu przestrzegania rygorów kompozycyj-
nych, rytmicznych i rymotwórczych. 

jak już powiedziano, do gatunków łączących się z muzyką Poświatowska 
nawiązuje także w tytułach autorskich wierszy: Serenada (P-1 98), dytyramb (P-2 
166), Kołysanka (P-1 210), ballada (P-2 89), Ballada... (P-2 246). W przywołanych 
tu utworach lirycznych odniesienie się do gatunku poetyckiego z wpisaną weń 
programowo „muzycznością” konstruowane jest różnorako. Wbrew oczekiwaniom 
nie zawsze objawia się w sugerowanym przez tytuł kształcie kompozycyjnym 
i strukturalnym 41. 

40 th. a d o r n o, O fetyszyzmie muzyki i o regresji słuchania. W: Sztuka i sztuki. Wybór esejów. 
Przeł. k. k r z e m i e ń - o j a k. Wybór, wstęp k. S a u e r l a n d. Warszawa 1990, s. 101.

41 Przykładowo, Serenada ma postać wiersza stychicznego, rytmu nie organizują także rymy. 
tytuł nie tyle wskazuje na gatunek, co na treść, odnosi się do „muzycznej” sytuacji, przywołuje czas 
i przestrzeń wypełnione dźwiękiem nocnej pieśni miłosnej. dźwięk serenady ma zwabić ukochaną 
na balkon.
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„Coś we mnie tańczy, coś śpiewa” – dźwięk i istnienie
Wierszem na wskroś śpiewnym, rytmicznym i istniejącym poprzez dźwięk jest 

Berenika (P-2 27) z tomu Jeszcze jedno wspomnienie. owo istnienie poprzez dźwięk 
można rozumieć w kontekście wiersza w dwojaki sposób: utwór poetycki istnieje 
dzięki związkom z muzyką (aliteracje, śpiewność, krótkie, silnie zrytmizowane 
refreny – przyśpiewki: „aj”, eufoniczna harmonia, dający się wysłyszeć „rytm–
podmiot” 42), ale można to też powiedzieć o ciele bohaterki – ona sama jest niczym 
żywy instrument. Nie tylko słowa, lecz i przedmioty, osoby oraz dźwięki mają 
„muzyczną” naturę. Berenika istnieje wydając dźwięki: 

kiedy bosą Berenikę
sprzedawali na rynku
 aj aj aj
miała płaczące kolczyki
i bransoletki
które śpiewały cienko
 aj aj
przyszedł z ciemną brwią ubogi
a miał tylko dwadzieścia lat
 aj aj
przystanął 
popatrzył na jej nogi
na tańczące kolczyki
 aj
Berenika czarnooka bosa
zarzuciła ręce na głowę
palce wmodliła we włosy
bransoletki ciężko
 aj aj
odszedł z ciemną brwią ubogi
Bereniko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
przyszedł
z workiem pieniędzy starzec
i zarzucił na szyję powrózek
poprowadził
 aj
Berenikę bosostopą
 w rozpłakanych kolczykach
na stypę
 na stypę
 aj aj aj [P-2 27–28]

W skocznym tempie wirują bose stopy, ożywione rytmem podobnym do fla-
menco – stanowczym i szybkim 43. Stopy ludzkie wpadają w taniec i pobudzają 

42 „rytm–podmiot” to figura wykraczająca poza metrum. jak podaje a. d z i a d e k  (Teore-
tycznoliterackie ujęcia rytmu i podmiotu áHenri Meschonic i Julia Kristevañ. W: Rytm i podmiot 
w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. katowice 1999, s. 31) „rytm traktowany jest 
jako »szczególna konfiguracja ruchomego«, jako »charakterystyczny układ części w całości«, jako 
»forma ruchu«. Właśnie te wyliczone właściwości pozwalają uzgodnić pojęcia rytmu i dyskursu”.  
a także: „rytm, jak pożądanie, nie jest znany podmiotowi pisania. ten podmiot nie panuje nad nim. 
oto dlaczego rytm wykracza poza metrum” (ibidem, s. 1, przypis 15).

43 Muzykę hiszpańską, zwłaszcza zaś rytmy flamenco (bliskie zarówno królestwu erosa, jak 
i tanatosa), Poświatowska darzyła szczególnym upodobaniem: 
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ciało, stopy poetyckie ożywiają i konstytuują wiersz. jakże jednak blisko w lirycz-
nej przestrzeni aliteracji od „stopy” do „stypy” – tak blisko, jak delikatna była 
granica życia i śmierci dla Poświatowskiej: w sposób niepostrzeżony i nieomal 
bezwiedny mogła ją ona przekroczyć. każdy żywszy ruch stopy mógł zaprowadzić 
poetkę na stypę. „Płaczące” i „tańczące” kolczyki, bransoletki „śpiewają cienko” 
– Berenika, jeszcze wolna, jeszcze nie sprzedana, ruchem ciała potrząsa ozdobami, 
zmysłowo i kusząco otacza się magiczną, rytualną przestrzenią dźwięku. kobieta 
ożywia przedmioty (personifikacja), nadając im zdolność do wygrywania melodii. 
Muzyka, którą bohaterka wiersza wydobywa z bransoletek i kolczyków, jest istot-
niejsza od kształtu czy koloru owych ozdób. Swoista to sytuacja i zapewne nie-
przypadkowe zdarzenie, iż Poświatowska odbiera biżuterii jej walory wizualne, 
kierując uwagę odbiorcy ku zmysłowi słuchu. rytm i słowa mówią o muzyce, 
wrażenie to poddane zostaje hiperbolizacji i kondensacji poprzez refreny – echo-
lalie: „aj aj aj”. „Muzyczność” wiersza porywa stopy, dlatego tak znaczący jest 
w utworze ruch, sygnalizowany poprzez taniec oraz następujący szereg czasowni-
ków: „przyszedł”, „przystanął”, „zarzuciła”, „odszedł”, „zarzucił”, „poprowadził”. 
zmienna dynamika dźwięku (kadencji, antykadencji, różnej liczby powtórzeń, 
wielokropka, aliteracji) idzie w parze z opisywaną różnicą w dynamice ruchu. 
Berenika jest „poprowadzona” na stypę niczym partnerka w tańcu. Młodzieniec 
zabiera kobietę, przewodzi, tańczy „chodzonego”. Nie jest to jednak radosny taniec 
weselny, lecz kroki zmierzające na uroczystość pogrzebową. z chwilą sprzedania 
bohaterki następuje przeniesienie – tupiące ciało ma zastąpić grające ozdoby (fi-
gura synekdochy). Berenika staje się „kobietą-instrumentem”. jej dźwięczne imię 
domaga się życia – równe, dwuliterowe sylaby, podobne do nazw dźwięków w ga-
mie muzycznej (do-re-mi-fa : Be-re-ni-ka) sprawiają, że miano to odpowiada po-
staci „kobiety-instrumentu”. krótki, rwący, prowokujący do ruchu rytm imituje 

„Pasjonowała się muzyką, zwłaszcza hiszpańską. Mam na to dowód, bo dostałem od niej płytę: 
Anthology of Cantete Flamenco. Cantos sin guitara. jest potwornie zdarta, zniszczona, ale ma swo-
ją historię. to osobliwa płyta. Budziła w Halinie ogromne emocje i strach jednocześnie. W końcu 
powiedziała do mnie: »ryszard, ja nie mogę słuchać tej płyty – weź ją do domu«. [...] 

Utwór, który budził w Halinie lęk i niepokój, jakby odpychał ją od tej płyty i równocześnie 
przyciągał. Potem była to ulubiona płyta jerzego andrzejewskiego. zawsze, ilekroć odwiedzał mnie, 
zaczynaliśmy od słuchania tej budzącej lęk w Poświatowskiej muzyki [...]. to prawdziwa muzyka 
flamenco, a utwór, o którym mówię [Çuatro saetas – wyk. L. de triana i r. Montoya – a. W.], to 
tzw. saetas – pieśni wielkopostne [...]. 

Nie słucham teraz tej płyty – traktuję ją jak relikwię. [...] kiedy była nowa, robiła niesamowite 
wrażenie. Przecież mówi o śmierci... 

Halina fascynowała się kulturą hiszpańską. Uwielbiała Lorkę i poetów tworzących przed puczem 
faszystowskim. gdy spotykaliśmy się u kogoś z nas na krupniczej, jaś zych [jan zych – poeta, 
tłumacz od lat mieszkający w Meksyku – a. W.] najpierw czytał wiersze w oryginale, a potem 
wspólnie tłumaczyliśmy urządzając wieczory hiszpańskie. Bawiliśmy się przekładając te wiersze na 
polski” (k ł y ś, op. cit. j 105–106). 

W jednym z listów do matki (yonkers, 13 V 1959) H. P o ś w i a t o w s k a  (L 157) sama wy-
znaje: „się nasłuchałam najpiękniejszej muzyki, bo hiszpańskiej [...]”. Brat poetki, zbigniew Myga, 
zwraca uwagę na upodobanie siostry do muzyki andaluzyjskiej, meksykańskiej. znaczną rolę w za-
prezentowaniu Poświatowskiej tej muzyki odegrał przyjaciel poetki, tadeusz Nowak, ówczesny 
attaché kulturalny ambasady Polskiej w Meksyku Mary (wiadomości na postawie przeprowadzonej 
przeze mnie rozmowy 19 V 2011 z p. zbigniewem Mygą w domu Poezji – Muzeum Haliny Poświa-
towskiej).
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muzyczną technikę artykulacji staccato, w której kolejne dźwięki są grane oddziel-
nie ze skracaniem ich wartości. Posługując się nazwą tej artykulacji, poetka cha-
rakteryzowała w swych utworach bicie serca: „szelest moich kroków i szept, szept, 
szept – rytmiczne staccato mojego serca” (*** Chciałabym ci nakreślić portret 
dziewanny z profilu... P-2 241).

Figura „kobiety-instrumentu” pojawia się także w innych wierszach, w których 
kostki nóg zostają porównane do kastanietów:

a co mi
kostki nóg
pobrzękują w takt kastanietów
cienkie kości
żyją osobno od ciała 
          (*** a co mi... P-1 192)

to dla ciebie – posłuchaj – w dalekiej andaluzji
kostki nóg kastanietom posłuszne
dźwięczą
 (*** gwiazdy mają odkryte piersi tureckich niewolnic... P-1 271)

tragizm i przewrotność wiersza kryją się w odmienności od przewidywanego 
na podstawie wcześniejszych rozważań paradygmatu: dźwięk = życie. Berenika, 
ta, która przynosi dźwięk i ruch, która jest pełna i obfitująca w życie, kończy na 
stypie. Nie w tańcu weselnym jest prowadzona, lecz ku obrządkom pogrzebowym. 
Podobny tragizm i przewrotność losu spotkały Poświatowską. Im bardziej chciała 
zanurzyć się w bezpośredniości zdarzeń, tym szybciej się od nich oddalała.

kołacząca, śpiewna i roztańczona echolalia „aj aj aj” z trzeciego wersu zamie-
nia się w elegijny i żałobnie „jęczący” refren „aj aj aj” w strofie ostatniej. W świe-
tle finalnej sceny wiersza zawodzi także imię, tłumaczące się jako „przynosząca 
zwycięstwo” (gr. phérō – ‛niosę’, níké – ‛zwycięstwo’) 44.

koncepcja „muzyczności” słów i poezji jest dla Poświatowskiej częścią filo-
zofii egzystencji, sposobem istnienia:

jesteś dla mnie szeregiem zielonych liter dźwięczących miło [...].
               (Taki list. P-1 229) 

lubię tęsknić
wspinać się po poręczy dźwięku i koloru

44 Berenika. Hasło w: j. g r z e n i a, Słownik imion. Warszawa 2002, s. 72–73. Imię Berenika 
było bliskie Poświatowskiej przynajmniej z zaświadczonych powodów. Murzynka, z którą H. P o-
ś w i a t o w s k a  (Opowieść dla przyjaciela. kraków 1996, s. 14) dzieliła salę w Hahnemann Hospi-
tal w Filadelfii, miała na imię Berenice – „dzięki wspaniałomyślności swych braci Berenice będzie 
mogła pójść na operację już za kilka dni”. H. P o ś w i a t o w s k a  (list do j. aleksandrowicza, 
z yonkers, z 3 IX 1958. L 82) lubiła patrzeć na gwiazdy, wśród nich wyróżniała gwiazdozbiór o na-
zwie „Warkocz Bereniki”: „mam ochotę łazić pod kasztanem i patrzeć na gwiazdy. Podobno takie 
same – Wielki Wóz – kasjopeja – Warkocz Bereniki – mój kraków – życie. takie ładne życie – ta-
kie niebezpieczne – z ciemną kreską w poprzek”. jak podaje grzenia, nazwa gwiazdozbioru pocho-
dzi od imienia żony Ptolemeusza III eurgetesa (III w. p.n.e.), która, gdy jej mąż wybrał się na wy-
prawę wojenną do Syrii, ślubowała złożyć swe piękne włosy bogom w ofierze, jeśli powróci on 
szczęśliwie. Przyrzeczenie spełniła, jednak warkocz złożony w świątyni aresa zniknął. Imię Be- 
renika spotkać można w literaturze klasycznej, m.in. w tragediach P. Corneille’a Tytus i Berenika  
i j. a. racine’a Berenika.
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w usta otwarte chwytać
zapach zmarznięty
 (*** lubię tęsknić... P-1 157)

chciałabym je zakląć w płótno
albo w dźwięk
kiedy płyną 
na skrzydłach mocnych
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

[.  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

ptaki schodzą z nieba
 (*** chciałabym ja zakląć w płótno... P-1 282)

więc jesteś jesteś jesteś
daj niech sprawdzę
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

jeszcze głos twój usłyszeć chcę
 (*** więc jesteś jesteś jesteś... P-2 95)

cztery strony podwórka
kotek – kici kici
piesek – hau hau
 (*** mała malutka nie odchodź... P-2 198)

zmysły, w tym również zmysł słuchu, są drogą poznania, zweryfikowania 
i potwierdzenia nie tylko obecności drugiego człowieka i otaczającej rzeczywisto-
ści, lecz także własnego istnienia. Pozwalają rozróżnić sąd innych o naszej obec-
ności i poczucie samoświadomości:

mówili o oczach patrzą
a moje oczy niespokojne
tańczyły na czubkach palców
w takt wściekłej nienapisanej melodii

melodia dźwięczała w uszach
o których mówili że są
a one klęczały zasłuchane
przymykając powieki
 (*** mówili o oczach: patrzą... P-2 152)

kobieta samą siebie postrzega jako rezonator, swoisty „instrument słuchający”. 
Podmiot mówiący w wierszu dokonuje personifikacji i alegoryzacji zmysłów – 
stają się one samodzielne. Niczym przedmioty w manierystycznych kompozycjach 
obrazów giuseppe arcimbolda zmysły „żyją inaczej” – przejawiają nieskrępowa-
ne działanie: oczy „tańczą na czubkach palców”, uszy klęczą, usta miotają ogniem 
gorących iskier. kobieta zmienia się w przestrzeń akustyczną, gdyż ożywione 
zmysły postępują „w takt wściekłej nienapisanej melodii”, pozostają „zasłuchane”, 
ich siła witalna budzi się z wewnętrznej muzyki ciała, muzyki, która gra w kobie-
cie. W obrazach poetyckich Poświatowskiej kobieta nie tylko produkuje dźwięk, 
ale jest także aktywnym odbiorcą, słuchaczem i rezonatorem dźwięku.
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„Udźwiękowienie” poezji
Poezja Poświatowskiej wchodzi w związki z muzyką nie tylko ze względu na 

motywy i metafory muzyczne, dialog z gatunkami lirycznymi mającymi wybitnie 
„muzyczne” korzenie oraz predyspozycje. owe zależności nie kończą się także na 
szczególnym ukształtowaniu brzmieniowym, rytmicznym i prozodycznym utwo-
rów. kryjący się w wierszach poetki potencjał komunikacyjny, obejmujący zarów-
no ważki temat, jak i jego kompozycję, został wybrany przez tadeusza Bairda jako 
materiał odpowiedni do „udźwiękowienia (umuzycznienia)”. Pojęcia te, zapoży-
czone od krystyny tarnawskiej-kaczorowskiej, należy rozumieć jako „jawną i raz 
na zawsze ustaloną egzystencję i konkretyzację dźwięku i słowa, muzyki i tekstu, 
w którym warstwa słowna dysponuje i rozporządza muzycznym instrumentarium” 45. 
Wśród tekstów Pięciu pieśni na mezzosopran i orkiestrę kameralną do słów Hali-
ny Poświatowskiej trudno dopatrzyć się śladów „muzyczności I i II”. Baird wybrał 
wiersze, w których muzyki brak, lub, inaczej mówiąc, w których na dodanie mu-
zyki jest miejsce. owo miejsce, przestrzeń potrzebną muzycznej ekspresji, tworzy 
tekst pełen dramatycznych napięć, kryjący szeroki potencjał emocjonalny. Ujaw-
nieniom tychże emocji, ich eksplozji w sposób bezpośredni, służyć ma „udźwię-
kowienie”. kompozytor pomaga działać słowom, oprawiając je odpowiednim 
dźwiękiem, wyzwala ich energię, czyni przekaz bezpośrednim i natychmiastowym. 
Paradoksalnie i przewrotnie: brak „muzyczności” (rozumianej w świetle teorii li-
teratury) w wybranych pięciu wierszach jest podstawą do związków z muzyką, do 
zespolenia słowa z dźwiękiem.

relacje między słowem a muzyką w utworze wokalno-instrumentalnym Bair-
da zwróciły uwagę muzykologów. jak podaje tarnawska-kaczorowska 

zależność to swoista: spontanicznie dobrowolna i dopingująca, rekompensowana – paradok-
salnie – dużym stopniem inicjatywy ze strony muzyki, „atakującej” i aktywizującej tekst 
wielorako (deformacją, sublimacją, uczytelnieniem, komponowaniem nowej całości formalnej 
lub znaczeniowej itp.) [...] 46. 

tekst poetycki pozostaje bytem autonomicznym, a z połączenia słowa i mu-
zyki tworzy się nowa jakość artystyczna. Pieśni Bairda są rodzajem muzycznej 
interpretacji, tłumaczeniem języka słów na język muzyki, czyli kod bardziej bez-
pośredni. Przede wszystkim jednak stanowią muzyczną odpowiedź, próbę podjęcia 
dialogu zarówno na płaszczyźnie emocji, jak i znaczeń. 

Słowo i dźwięk spotykają się wzdłuż granicy, którą nazwać należy napięciem, 
wewnętrzną dysharmonią, emocjonalnym i filozoficznym rozdarciem między ży-
ciem a śmiercią, naturą a kulturą, szeptem a krzykiem, ruchem a statycznością, più 
piano pianissimo a forte, adagio a allegro. Liczne zmiany tempa, wielokrotnie 
pojawiające się crescenda i diminuenda świadczą o nieustającym dialogu między 

45 k. t a r n a w s k a - k a c z o r o w s k a, Tadeusz Baird – Pięć pieśni do słów Haliny Poświa-
towskiej. „zeszyty Naukowe akademii Muzycznej w krakowie” 1997, nr 2. Na stronie internetowej: 
http://www.koniczynka.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=575&Itemid=94 (data 
dostępu: 12 X 2011). określenia dotyczące agogiki i dynamiki dźwięku oraz analizy, parafrazy 
i cytaty fragmentów kompozycji t. B a i r d a  podane zostały na podstawie jego publikacji partytu-
ry: Pięć pieśni na mezzosopran i orkiestrę kameralną do słów Haliny Poświatowskiej. Partytura. 
kraków 1969.

46 t a r n a w s k a - k a c z o r o w s k a, op. cit.
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biegunami życia i śmierci, natury i kultury, ruchu i bezruchu, ciszy i krzyku, czy-
jejś obecności i samotności. zabiegom dynamicznym i frazowaniu towarzyszą 
powtórzenia wersów poetyckich, jak w następującym fragmencie Pieśni I:

W Pięciu pieśniach [...] do słów Haliny Poświatowskiej partia solowa okazu-
je się przewodzić całej kompozycji, wszystko inne odgrywa rolę tła, stanowi 
swoiste dopełnienie brzmieniowe zasadniczej linii. Wraz z pojawieniem się partii 
wokalnej faktura partii instrumentalnych staje się cienista. gdy tekst wydaje się 
bardziej nasycony emocjonalnie, faktura partii wokalnej zagęszcza się. Muzyka 
„udźwięcznia poezję”, poezja czyni muzykę „liryczną”. jak komentuje w recenzji 
Marzena kotyńska:

interpretacja muzyczna oddaje całe nasycenie emocjonalne tekstu, zbliżając się nawet chwila-
mi do ilustracyjności [...].

główną – i jedynie ciągłą – linię głosu uzupełnia kameralna kontrapunktyka „rozsypanych” 
motywów i subtelna gra barw pojedynczych dźwięków [...]. Bairdowską interpretację tekstów 
Haliny Poświatowskiej można więc odczytać jako poezję ubarwioną zaledwie muzyką [...] 47. 

Czyżby więc niewypowiedziane „napięcia” w poezji Poświatowskiej były ową 
„struną grającą”, sprawiającą, że poezji tej nie trzeba zbyt mocno ubogacać, wy-
starczy „zaledwie ubarwić muzyką”? Spośród wierszy Poświatowskiej wybrał 
Baird nie te, które w sobie zawierają „muzyczność” (tematyczną, kompozycyjną 
czy eufoniczną), lecz które swoim wewnętrznym potencjałem komunikacyjnym, 
emocjonalnością, dramatem niewypowiedzianego, stwarzają miejsce na związki 
z muzyką. 

odpowiedniość emocjonalna na linii „utwór liryczny” – „utwór muzyczny” 
jest dla Bairda czynnikiem decydującym o wyborze tekstów poetyckich. Poezja 
wchodzi w związki z muzyką zwłaszcza na obszarze odczuć i emocji, wrażeń 
bezpośrednich, nie zaś w obrębie kompozycji czy tematu:

Mam taki utwór, do którego jestem szczególnie przywiązany [...] – Pięć pieśni do słów 
Haliny Poświatowskiej na mezzosopran i szesnaście instrumentów. 

kiedy miałem zamiar napisać cykl wokalno-instrumentalny, cykl pieśni na głos z niewiel-
ką orkiestrą, przeżywałem dość trudne dla siebie chwile. Szukałem tekstów poetyckich, których 

47 M. k o t y ń s k a, Pieśni Tadeusza Bairda. „ruch Muzyczny” 1968, nr 23, s. 10. 
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nastrój, charakter, treść możliwie dokładnie odzwierciedlałyby moje ówczesne stany wewnętrz-
ne czy też przeżycia. [...]

Ich [tj. wierszy Poświatowskiej] ton, klimat, nastrój były czymś bardzo zbliżonym do tego, 
czego poszukiwałem 48.

Częste zmiany metrum (w niektórych fragmentach kompozycji – w każdym 
takcie!), krótkie wartości rytmiczne (tworzące nerwowy nastrój, obrazujące migo-
tliwość znaczeń i chwiejność emocji, ilustrujące trzepot skrzydeł i bicie serca), 
glissando, burdon (oznaczony falistą linią drżący, wibrujący dźwięk), określenia 
artykulacyjne, takie jak dolce, delicato, espressivo, niespodziewane i nagłe obni-
żenia wysokości dźwięku (nawet o odległość większą niż jedna oktawa, zmiana 
klucza muzycznego na przestrzeni dwóch nut, w obrębie jednego taktu!) są trans-
pozycją na kod muzyczny ekspresji wyrażonej w języku:

zbiegające i rozbiegające się linie, tzw. belki, łączące wartości rytmiczne, 
oznaczają stopniowe przyśpieszanie i zwalnianie rytmu w sposób podobny do 
rozpędzania się i hamowania:

tarnawska-kaczorowska komentuje ów fakt następująco: 
jak kostki do gry, wprawione w ruch raz mniejszą, innym razem większą energią ręki, tak 

mikroelementy [...] skupisk, konstelacji dźwiękowych rozsypują się, różnicują rytmicznie, 
nabierają rozmachu i powietrza, emanuje z nich utajone życie i ekspresja 49.

Wsłuchując się w przejmujące wykonanie Pięciu pieśni [...], odczuć można 
nastrój grozy, napięcia, niepokoju, zaskoczenia, ale także ogromnej siły, tajemniczej 
i uwodzącej mocy. W Pieśni III, rozpoczynającej się od słów „Boże mój, zmiłuj 

48 t. B a i r d , Pięć pieśni do słów Haliny Poświatowskiej. j 42. Na podstawie audycji radiowej 
Niedzielne spotkania (7 III 1982). 

49 t a r n a w s k a - k a c z o r o w s k a, op. cit., s. 81.
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się nade mną...”, ważną rolę, ilustrującą żal, ból, smutek i napięcie, odgrywają 
septymy – wielka (na słowie „wino”) i mała (na słowie „płomień”):

W spojrzeniu Bairda można dostrzec następujący związek między poezją 
Poświatowskiej a muzyką: ukryte w wierszach życie daje energię szukającą mu-
zycznego ujścia. Ciekawym spostrzeżeniem odnoszącym się do agogiki Bairdow-
skich pieśni jest przewaga tempa andante – tempa spokojnego kroku. oczywista 
wydaje się zależność tempa kroku od pracy i rytmu ciała, wyznaczanego przez 
rytm serca. rytmem serca dyktowana była wszakże poezja Poświatowskiej:

Słyszę szum spienionej wody i czuję, jak w mojej piersi delikatnie uderza najczulszy ze 
wszystkich odmierzających czas instrumentów – serce. [...] 

Posłuchaj, przyjacielu, te w s z y s t k i e  k a r t k i  t o  t y l k o  j e g o  r y t m 50.

Baird odnajduje w rytmie tego serca swój rytm, w obcych emocjach – swoje 
odczucia. owa zgodność w zamyśle kompozytora przekłada się na chęć współ-
działania muzycznych środków wyrazu ze słowem poetyckim, wzajemnego do-
pełniania się (nie zaś przekładu czy szukania odpowiedników fonicznych i kon-
strukcyjnych), pogłębienia i ubogacenia warstwy semantycznej i ekspresywnej. 
emocje zawarte w wierszach domagają się od kompozytora „udźwięcznienia”. 
Baird podąża za odczuciami i za ciałem Poświatowskiej – rytm serca, kroku staje 
się rytmem muzyki. Podobnie dzieje się z naśladowaniem głosu chorej na serce 
poetki. głos Poświatowskiej utrwalony został na płycie Głosy poetów Polski 51. 
Poetka recytuje dwa nie opublikowane wiersze: *** pod uśmiechniętym zielenią 
drzewem kasztanu... i *** zgarnij mnie oczyma... Prawdopodobnie wiersze te mia-
ły wejść w skład tomiku, którego Poświatowskiej nie udało się wydać (O uśmiech-
niętym tygrysie). Nagranie zostało zrealizowane na amatorskim magnetofonie 
w czerwcu 1959, w czasie pobytu poetki u rodziny w Nowym jorku. W sposobie 
recytowania autorki Hymnu bałwochwalczego bardzo wyraźne są pauzy (koniecz- 
na przerwa na oddech). Strumień powietrza, intensywnie wypuszczany z ust, hała-
śliwie uderza o głośniki magnetofonu. recytacja nie trąci sztucznością, mimo iż 
słowa artykułowane są bardzo dokładnie, z nienaganną dykcją, z dźwięcznymi 
głoskami nosowymi. Momentami skala głosu Poświatowskiej przechodzi w górne 
rejestry. Szarpany, rwący i niekiedy ożywiany zdecydowanym, wysokim, ostrym 
dźwiękiem sposób mówienia przywodzi na myśl muzyczną technikę artykulacyj-
ną pizzicato. głos poetki rozchodzi się w żwawym i energicznym rytmie kastanie-
tów. Podobnie głos Poświatowskiej scharakteryzował ryszard kłyś:

ogromnie lubiła się śmiać. głos miała raczej wątły, przechodzący w bardzo wysokie tony 
[...]. [...]

50 P o ś w i a t o w s k a, Opowieść dla przyjaciela, s. 214. 
51 Nagrania głosu Poświatowskiej można wysłuchać w Muzeum Haliny Poświatowskiej w Czę-

stochowie.
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Pozostanie dla mnie delikatną ważką – szybką, z wiecznie trzepoczącymi skrzydełkami. 
I ta trzepotliwość w mówieniu, trzepotliwość w reakcjach... 52

Przedwczesna śmierć Poświatowskiej uniemożliwiła osobiste spotkanie kom-
pozytora z poetką, znali się jedynie korespondencyjnie. Pokrewna wrażliwość 
pozwala jednak odnaleźć w partyturze serię krótkich pauz – prób złapania powie-
trza, walki z własnym organizmem. drobne wartości rytmiczne obrazują wspo-
mnianą przez kłysia „trzepotliwość w mówieniu [...]”:

znamienity jest fakt, że Baird nie wybrał któregoś z wierszy opisanych wcze-
śniej w niniejszym artykule, mających pewne „muzyczne” walory. kompozytor, 
także w warstwie emocjonalnej, nie szuka tekstu do reduplikacji czy odwzorowy-
wania, nie porywa się na zamierzenia mimetyczne, nie próbuje udowodnić, że 
jedna sztuka może być naśladownictwem drugiej. Przynosi raczej muzykę tam, 
gdzie w tekście jest dla niej miejsce, gdzie jej potrzeba, tam, gdzie słowo zaprasza 
do dialogu partnera. Parafrazując strofę Cypriana Norwida, wolno powiedzieć 
o Bairdzie, iż czuje on silną chęć i potrzebę, narzucającą się konieczność, by „od-
powiedni dać wierszom Poświatowskiej dźwięk” 53:

gdy muzyka potrafi słowo jak otoczką ubarwić, wypełnić, wzbogacić, to wówczas jest 
szansa, że powstanie utwór, który zinterpretuje słowo głębiej, niż robi to teatr czy aktor, nie 
mający do dyspozycji możliwości, jakie daje dźwięk 54.

Poezja Poświatowskiej pozwala się „uwieść” muzyce z różnych stron: tematu, 
motywu, symbolu, gatunku czy wreszcie – jednoczesności wykonania. związki 
z muzyką i „muzycznością” są przede wszystkim świadectwem zmysłowego roz-
budzenia, akustycznego doświadczania, badania i poznawania życia za pomocą 
słuchu. „Muzyczność” poezji Poświatowskiej jest rodzajem lirycznej koncepcji 
ożywiania słów, wprowadzenia ich w ruch, dźwiękową interakcję, jest brzmienio-
wym pochodem skojarzeń. Muzyka natury i kultury, a nawet mikroskopijne, po-
jedyncze dźwięki, rozpoznawane są jako formy istnienia, figury życia. Muzyczna 

52 k ł y ś, op. cit. j 107.
53 Warto podkreślić, iż C. N o r w i d  (Za wstęp. áOgólnikiñ. W: Vade-mecum. oprac. j. F e r t. 

Wyd. 2, popr. i uzup. Wrocław–Warszawa 2003, s. 14) zwraca uwagę na wymowę, czyli realizację 
dźwiękową słów – zestawia ją z poezją, jako części z pozoru tożsame, lecz w świetle analizy podle-
gające podziałowi na zapis słowny i jego fonetyczną realizację: 

Ponad wszystkie wasze uroki – 
ty! poezjo, i ty, wymowo –
jeden wiecznie będzie wysoki 
* * * * * * * * * * *
o d p o w i e d n i e  d a ć  r z e c z y  s ł o w o. 

54 t. B a i r d, I. g r z e n k o w i c z, Rozmowy, szkice, refleksje. Wyd. 2, uzup. kraków 1998, 
s. 67. 
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wrażliwość poetki instynktownie, może nieco chaotycznie i różnorako, ale bardzo 
życiowo i wiarygodnie, szuka wsparcia dla słownej konkretyzacji przeżyć i prze-
myśleń.

pokazują mi słowa
[.  .  .  .  .  .  .  . ]

a ja znajduję papier papier i papier
ani zapachu
ani koloru
 (*** pokazują mi słowa... P-2 13)

W kontekście całości poetyckich zmagań Poświatowskiej dopominać się moż-
na o jeszcze trzecie dopowiedzenie – ani zapachu, ani koloru, ani... d ź w i ę k u. 

A b s t r a c t
aNNa WeNgLarzy 
(University of Silesia, katowice)

reLatIoNSHIP BetWeeN MUSIC aNd “MUSICaLIty”  
IN HaLINa PoŚWIatoWSka’S Poetry

the article attempts to examine one of the themes in Halina Poświatowska’s lyric poetry as well 
as treats the issue of the texts’ sound pattern and musical inspirations which gave rise to Poświatowska’s 
poems. 

the part Sense of hearing – “sense of participation” describes the search for a direct means of 
expression which needs to be “supported” by sound. the second part collects and analyses 
Poświatowska’s references to genres which are connected to music through their music origin or 
formation, and stylistic features tied to them. Music, in the following part, is also perceived as a way 
or a form of being. the poetry’s “musicality” in the view of tadeusz Baird shown in the final part 
completes the topic from another perspective, namely one in which the literary world is perceived 
from the prism of sound sensations.
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Rudymentaria – rudymenty

„Chaos panujący w genologii jest tajemnicą poliszynela” – stwierdza Stefania 
Skwarczyńska, lapidarnie określając sytuację badań genologicznych w latach 
sześćdziesiątych 1. Zważywszy heterogeniczność i niedystynktywność klasyfika-
cyjnych kryteriów genologicznych wolno uznać tę diagnozę za ciągle aktualną. 
Nie oznacza to jednak, iż musimy od razu ulec modernistycznemu odruchowi 
wprowadzenia porządku; warto najpierw zastanowić się, czy ów porządek katego-
rialny w ogóle jest możliwy i czy wysiłek włożony w narzucenie ładu konieczny 
jest (i pożyteczny) z perspektywy dzisiejszej sytuacji metodologicznej. Odpowie-
dzi na te pytania wymagają wglądu w ontologiczny status gatunku, a wcześniej 
jeszcze przypomnienia, jako tła, kilku spraw podstawowych.

Nieadekwatność klasyfikacji genologicznych miały zapewne przezwyciężyć 
próby stworzenia nowych systemów lub tylko cząstkowych typologii uwolnionych 
od tradycji genologicznych obciążeń. Znane są propozycje Northropa Frye’a łą-
czące rodzaje literackie z krytyką archetypiczną, typologia prozy dokonana przez 
Michaiła Bachtina w oparciu o chronotope i zmieniającą się relację czasu i prze-
strzeni, quasi-genologiczne wypowiedzi Romana Ingardena na temat różnych 
sposobów konstruowania rzeczywistości przedstawionej przez stany rzeczy, mo-
gące stanowić zalążek i podwalinę nowej teorii gatunków, czy wreszcie radykalna 
propozycja Skwarczyńskiej zbudowania od podstaw nowego systemu 2. Próby tego 
rodzaju obciążone są jednak wspólną przypadłością – nie uwzględniają zakorze-
nionego w świadomości i twórców, i czytelników systemu pojęciowego ukształ-
towanego przez tradycję 3. Utarte nazewnictwo genologiczne – pomijając wszelkie 

* Fragmenty tej pracy ukazały się w artykule Metateksty genologii: tropy nomadyczne (w zb.: 
Spotkania. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia. Red. M. Kita, B. Witosz. Kato-
wice 2005). Dziękuję Wydawnictwu Uniwersytetu Śląskiego za zgodę na ich wykorzystanie.

1 S. S k w a r c z y ń s k a, Nie dostrzeżony problem podstawowy genologii. W zb.: Problemy 
teorii literatury. Wybór H. M a r k i e w i c z. Seria 2. Wyd. 2, poszerz. Wrocław 1987, s. 98.

2 S. S k w a r c z y ń s k a, Genologia literacka w świetle zadań nauki o literaturze. W zb.: jw., 
seria 1. 

3 Na tę przypadłość w odniesieniu do koncepcji Skwarczyńskiej wskazywał I. O p a c k i 
(Krzyżowanie się postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji. W zb.: jw., seria 1). 
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jego wady – pozostaje w nieustannej interakcji z literacką produkcją i stanowi 
istotny segment kultury, wobec której każdy utwór z konieczności się sytuuje. 
System radykalnie nowy skazany jest na status sztucznej i statycznej „entomologii” 
literackiej. Status quo nakazuje uznać istnienie w powszechnej świadomości tej 
części tradycji genologicznej, która – przetrawiona przez wiedzę popularną – prze-
niknęła do niej i stanowi element pojęciowej soczewki kreującej obraz świata. 
W tym sensie pojęcia gatunkowe są f r a g m e n t e m  r z e c z y w i s t o ś c i, a nie 
tylko częścią aparatu badawczego; czy uznaje się adekwatność genologicznych 
podziałów czy nie, ich funkcjonowanie w świadomości ogółu należy uwzględnić 
– amputacja segmentów rzeczywistości rokuje tu nikłe nadzieje.

Spór o prawomocność podziałów gatunkowych można w istocie zamknąć 
w spektrum sporu o uniwersalia (taki charakter zresztą przybrał on na słynnym 
kongresie w Lyonie w roku 1939). Nominalistyczny kraniec wyznaczałaby tu 
postawa Croceańska, sprzeciwiająca się wtłaczaniu indywidualnej niepowtarzal-
ności dzieła sztuki w jakiekolwiek okowy genologiczne; z tej perspektywy gatunek 
jest fantomem, fikcją, hipostazą, tylko dzięki interesownej zapobiegliwości geno-
logów umykającą brzytwie Ockhama. Na drugim krańcu sytuowałaby się koncep-
cja rodzajów literackich jako bytów naturalnych, czegoś w rodzaju Platońskich 
idei realizowanych w bardziej lub mniej udanych kopiach ideału. Pomiędzy tymi 
skrajnościami funkcjonuje jak zwykle to, czego dostarcza pragmatyka użytecznej 
codzienności: koncepcja rodzajów i gatunków jako historycznie ukształtowanych 
kategorii. Warto zauważyć jednak, iż koncepcja ta realizuje się w dwóch metodo-
logicznie odmiennych stanowiskach.

Pierwsze z tych stanowisk można by ogólnie określić jako poszukiwanie isto-
ty – tego, co Gottlob Frege nazywał „Merkmalem”: wspólnej cechy, na podstawie 
której zalicza się zjawiska do jednej kategorii. Znane są powszechnie heteroge-
niczność i pomieszanie kryteriów gatunkowych właściwe temu stanowisku. Jego 
największą wadą jest petryfikacja gatunków, biorąca się właśnie z i s t o t o w o ś c i 
i niezmienności Merkmalu jako kategorii z założenia statycznej, niewrażliwa na 
historyczne przemiany kultury (tak w normatywnych poetykach renesansu i kla-
sycyzmu, jak w klasyfikacjach współczesnych). Wynikająca stąd sztywność istnie-
jących kategorii powoduje nie kończącą się potrzebę tworzenia kategorii nowych 
dla nowych zjawisk o wspólnym Merkmalu. 

Drugie stanowisko bardziej lub mniej świadomie realizuje Wittgensteinowską 
koncepcję podobieństw rodzinnych, tzw. family relations 4. Merkmal jako cecha 
stała przestaje być kryterium klasyfikacyjnym – jego miejsce zajmuje podobieństwo 
sekwencyjne: do jednej kategorii należą tutaj zjawiska, spośród których te sąsia-
dujące ze sobą mają istotne cechy wspólne, natomiast brak jednej cechy (owego 
Merkmalu) łączącej wszystkie jednostki zbioru; stąd wyłania się możliwość zakla-
syfikowania do kategorii powieści utworów tak radykalnie odmiennych, jak Tom 
Jones Henry’ego Fieldinga i Nienazywalne czy nawet How It Is Samuela Becket-
ta. Stanowisko to pozwala na ujęcie gatunku w perspektywie dynamicznej, ewo-

4 Przykładem może być nowatorska na tle „statycznej” genologii propozycja O p a c k i e g o 
z lat sześćdziesiątych (op. cit.). Por. S. S a w i c k i, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typo-
logiczne, politypiczne? W: Poetyka, interpretacja, sacrum. Warszawa 1981.
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lucyjnej, rozwojowej; pozwala uchwycić jego „przepostaciowania” 5, choć w isto-
cie również stabilizuje, tyle że w perspektywie historycznej. Obydwu tym postawom 
badawczym, a szczególnie drugiej, ewolucyjnej, właściwa jest aksjologia a poste-
riori: analiza z założenia pozwala wykryć szczytowy – czytaj: najwartościowszy 
– punkt rozwoju gatunku lub odmiany gatunkowej, wobec którego rozpoznaje się 
i ocenia się fazy schyłku oraz postępującego rozkwitu. 

Jednak w istocie ten klarowny, oczywisty i, zdawałoby się, naturalny obraz 
gatunkowy jest w znacznej mierze tym, co Pierre Bourdieu nazywa efektem teorii: 
do XIX wieku efektem kreowanym przez normatywne wykluczenie, w czasach 
zaś nowszych, efektem stosowanych ex post siatek klasyfikacyjnych. Dla wielu 
genologów np. modelem tragedii renesansowej w Anglii, także w sensie warto-
ściującym, jest tragedia Szekspirowska 6, co faktycznie degraduje znakomite dzie-
ła Christophera Marlowe’a (Tragiczna historia doktora Fausta czy Tamerlan 
Wielki) do statusu aspirantów – szczebli na drodze rozwoju. Tristram Shandy 
Laurence’a Sterne’a zostaje awansowany na prekursora nowoczesnej prozy – oczy-
wiście, słusznie – ale ów awans pozwala także wykluczyć powieść Sternowską 
z jasno zarysowanej (np. z perspektywy technik narracyjnych) i wznoszącej się 
linii tzw. rozwoju powieści angielskiej. Wtłoczenie szalonych utworów Christo-
phera Smarta w XVIII-wieczne konwencje gatunkowe brutalnie przypomina o tym, 
co uczynili z jego osobą współcześni: zamknęli go mianowicie w odosobnieniu 
jako wariata.

Nie da się zaprzeczyć, iż klasyfikacje genologiczne dostarczyły nam aparatu 
pojęciowego wielce przydatnego – niezbędnego nawet – do mówienia o literaturze, 
szczególnie w jej aspekcie historycznym czy rozwojowym, i to jest ich niezaprze-
czalny wkład w dyskurs humanistyki. W sposób nieunikniony jednak, jak przy 
wszelkich klasyfikacjach, objawiają się tu dwa równoległe światy – uporządkowa-
nych kategorii i chaotycznego tekstu, wymykającego się narzucanym nań katego-
rialnym siatkom. Stąd też zapewne wielu, szczególnie młodszym badaczom, wy-
kształconym po czasach marzeń o scjentystycznym obiektywizmie, genologia jawi 
się jako wiedza skostniała i mało przydatna. Przytoczę jako przykład anegdotę 
z własnego doświadczenia. Otóż kiedy przed laty oznajmiłem mojemu doktoran-
towi, że wybieram się na konferencję pod nazwą Genologia dzisiaj, zapytał: „Ge-
nologia?! Dzisiaj?!” To dowcipne pytanie można uznać za młodzieńczą imperty-
nencję, ale można je również potraktować jako poważne pytanie metodologiczne 7: 
czy da się otworzyć pole genologii dla humanisty nomadycznego, afirmanta chaosu 
rozumianego jako „uporządkowany nieporządek” 8 (albo lepiej: nieuporządkowany 

5 O p a c k i, op. cit., s. 165.
6 Zob. np. J. S y m o n d s, Shakespeare’s Predecessors in the English Drama. London 1884.
7 Młodzieńcze wątpliwości mego doktoranta podziela, po blisko 10 latach, zupełnie poważny 

artykuł wstępny do nie mniej poważnej publikacji genologicznej: „Formułowana teza o zaniku ga-
tunków i o nieprzydatności kategorii gatunku w poznawaniu literatury, implikująca twierdzenie 
o nieużyteczności genologii, stawiała genologię w sytuacji wielce kłopotliwej: pomiędzy ogłoszeniem 
upadłości a koniecznością przeobrażeń” (R. C u d a k, Rzut oka na polską genologię literacką. W zb.: 
Polska genologia literacka. Red. D. Ostaszewska, R. Cudak. Warszawa 2007, s. 33).

8 Fraza ta („orderly disorder”) została użyta przez R. Yo u n g a  w Narrative Order, Narra-
tive Time: from Classical Science to Chaos Theory („Recherches sémiotiques / Semiotic Inquiry” 
1977, nr 17, s. 160).
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porządek), dla którego racjonalność wyłoni się nie jako efekt klasyfikacji, ale 
podróży i trawersów, a inaczej jeszcze, dla badacza inspirowanego bardziej pisma-
mi Nietzschego, późnego Barthes’a i Deleuze’a niż Lévi-Straussa, de Saussure’a 
czy Jakobsona 9. Czy obok istniejących paradygmatów genologicznych operujących 
kategoriami klarowności, linearnego rozwoju, ewolucji możliwa jest produktywna 
genologia nie tylko bez zakłopotania stwierdzająca brak „czystych” gatunków, ale 
z  z a s a d y  wyznająca filozofię wątpienia w czystość klasyfikacji, kwestionująca 
oświeceniową dyscyplinę na rzecz myślenia kategoriami zbiorów rozmytych. 
Zanim jednak będzie można pokusić się o odpowiedź, trzeba powtórzyć zadawane 
już niejednokrotnie pytanie ontologiczne, tj. pytanie o sposób istnienia gatunku 10. 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzyjmy się szczególnej, a najczęściej nie 
dostrzeganej roli genologicznej indywidualnego tekstu literackiego.

Tekst literacki jako metawypowiedź genologiczna

Tekst literacki, podobnie jak każdy tekst kultury, podlega ontologicznemu 
przymusowi relacji do tego, co zastane: charakter tych relacji opisują zakorzenio-
ne w kulturze pojęcia decydujące o naszym postrzeganiu tożsamości przedmiotów 
i topografii świata, w szczególności zaś kategorie podobieństwa i różnicy, blisko-
ści i oddalenia. Z perspektywy epistemologii relacje te są autonomiczne i nie 
wiążą się z aktualną percepcją: istnieją niezależnie od tego, czy są przez nas w da-
nym momencie postrzegane, czy też nie. O dostrzeżeniu relacji bądź ich wyeks-
ponowaniu decyduje często lokalny paradygmat myślowy narzucający na uniwer-
sum tekstowe swą siatkę pojęć szczegółowych. Niemniej te podstawowe relacje 
towarzyszą nieuchronnie każdemu istniejącemu już, jak i nowo powstałemu 
tworowi kultury.

Nieodwołalnie wpisany w układ relacji, nowy tekst jest jednocześnie afirmacją 
i alternacją tekstu już funkcjonującego, grą powtórzenia i różnicy, w którą równo-
legle wplata się Nietzscheańska gra poddania i wolności: megatekst lokalnej trady-
cji wciela się w rolę hegemona dyktującego warunki i sposoby istnienia, tekst nowo 
powstały jest sługą przetrwania: pokornym lub niepokornym, konwencjonalnym 
lub awangardowym. Wtrącony w przestrzeń kultury tekst określają trzy zasadnicze 
parametry: po pierwsze, podobieństwo do tekstów uprzednich, pozwalające wpisać 
się w ciągłość, po drugie, różnica określająca jego indywidualność oraz, po trzecie, 
napięcie między podobieństwem a różnicą, decydujące o usytuowaniu tekstu w uni-
wersum tekstowym. Celowo używam tu Heideggerowskiej metafory wtrącenia, 
wrzucenia („geworfenheit”), by zaakcentować bezwolność tekstu wobec jego po-
czątkowej sytuacji egzystencjalnej. Tekst nie może wymknąć się grze: bez powtó-
rzenia utraciłby komunikatywność, bez różnicy byłby jedynie plagiatem.

  9 Bardziej lub mniej bezpośrednie sygnały o potrzebie poszukiwania nowych pól i dróg geno-
logicznych płyną od jakiegoś już czasu z różnych kierunków. Zob. m.in. R. N y c z, Tekstowy świat. 
Warszawa 1995, s. 68–71. – „Teksty Drugie” 1999, nr 6: Gatunki i potwory. – Genologia i konteksty. 
Red. C. Dutka, M. Mikołajczak. Zielona Góra 2000. – C u d a k, op. cit., szczególnie rozdz. Geno-
logia w przebudowie, który zwięźle omawia nowe impulsy genologiczne.

10 Zob. S k w a r c z y ń s k a, Nie dostrzeżony problem podstawowy genologii. – M. G ł o w i ń-
s k i, Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej. W zb.: Problemy teorii literatury, seria 2.
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To nieuchronne uwikłanie w relacje z zastanym kontekstem ma istotne dla nas 
skutki, powoduje bowiem, że każdy tekst literacki, obok znaczeń quasi-referen-
cjalnych (odnoszących się do świata przedstawionego) i ideologicznych (swego 
globalnego lub cząstkowego sensu wobec uniwersum kultury) stanowi też impli-
kowaną wypowiedź teoretyczną: jest z konieczności komentarzem do istniejącego 
uniwersum tekstowego. Inaczej można wyrazić to stwierdzeniem, i ż  u t w ó r 
l i t e r a c k i  j e s t  n i e  t y l k o  p r z e d m i o t e m  k u l t u r y, a l e  t a k ż e 
m e t a w y p o w i e d z i ą  t e o r e t y c z n ą. Samym swoim występowaniem 
i kształtem „zajmuje stanowisko” wobec zastanej tradycji literackiej, zastanych 
konwencji i tekstów już istniejących.

Jednym z aspektów owego zajmowania stanowiska wobec sytuacji teoretycz-
nej ustalonej paradygmatem kulturowym jest usytuowanie się w kontekście geno-
logicznym. Wchodząc w relacje z działającymi w uniwersum tekstowym normami, 
w tym także normami gatunkowymi, kontynuując, zmieniając lub negując istnie-
jące kody gatunkowe, tekst pośrednio zabiera głos w sprawach teorii gatunków. 
Sonety Wyatta i Surreya – użyjmy najprostszych przykładów – nie tylko zmienia-
ją topografię gatunkową, zaszczepiając tę formę na gruncie literatury angielskiej, 
ale stanowią projekt teoretyczny: z jednej strony, potwierdzają podstawową struk-
turę formalno-semantyczną sonetu, z drugiej – są propozycją wprowadzenia zmian. 
Sonet Szekspira, przez zmianę układu rymów, rozwija tę teorię dalej. 

Uogólniając, każdy tekst obok swoich wielorakich funkcji estetycznych, po-
znawczych i ideologicznych pełni także funkcję m e t a w y p o w i e d z i  g e n o-
l o g i c z n e j. Tyczy się to w równej mierze literatury świadomie autotelicznej, co 
literatury milcząco wpisującej się w konwencje i do końca przyjmującej ich rygo-
ry. Mówiąc o autotelizmie mam na myśli nie tylko jego formy minimalne, takie 
jak proste nazwanie utworu odą czy trenem, ale też teksty świadomie zajmujące 
postawę – ironiczną, negującą czy akceptującą – wobec gatunku, w który równie 
świadomie się wpisują. Element autoteliczny może być wzmocnieniem metawy-
powiedzi genologicznej, nie jest jednak w żadnej mierze jej warunkiem – relacja 
do świadomości literackiej lokalnego uniwersum stanowi niezbywalny moment 
każdego tekstu literackiego z racji oczywistego faktu, na który zwracano już w ge-
nologii uwagę, a mianowicie, iż każdy utwór powstaje w konkretnej sytuacji 
społecznej 11.

Wynikający z napięcia między kontekstem literackim a indywidualnym kształ-
tem utworu jego aspekt metawypowiedzeniowy nie polega jednak na prostej rela-
cji parole do langue 12, zasadzającej się przede wszystkim na odwołaniu się do 
przeszłości (repertuaru środków, wypracowanych reguł, systemu). Po pierwsze, 
choć to nie najistotniejsze, teksty literackie realizują się często w kilku systemach 
gatunkowych jednocześnie – przyjęto nawet baśniowym terminem „tragelaphos” 
określać tego rodzaju utwory – po wtóre zaś, co ważne, rola metawypowiedzi 
polega raczej na implikowanym komentarzu do przeszłości i jednoczesnej postu-

11 Zob. O p a c k i, op. cit. – J. T r z y n a d l o w s k i, Gatunek a rodzaj literacki. W zb.: jw., 
seria 2. 

12 Zob. G ł o w i ń s k i, op. cit., s. 136. Różnica między prezentowanym tu ujęciem gatunku 
a strukturalistyczną opozycją langue–parole (czy ogólniej: system–wypowiedź) uwydatni się w dal-
szej części artykułu.
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latywnej projekcji w przyszłość, a wyraża się w postaci działania p e r f o r m a-
t y w n e g o  o złożonym charakterze. Bliższe określenie metawypowiedzeniowej 
roli tekstu i jego samego jako gatunkowego metatekstu wymaga jednak bardziej 
szczegółowej, także specjalistycznie żargonowej analizy, którą potraktujmy tutaj 
jako okrężną nieco, ale niezbędną drogę do celu. 

Określenie „performatywność” w stosunku do tekstu jako metawypowiedzi 
zapożyczam wprawdzie – przenośnie nieco, bo nie o akt mowy tu chodzi, lecz 
o działanie t e o r e t y c z n e  tekstu – od Johna Langshowa Austina 13, określenie 
to rozumiem jednak znacznie szerzej: każdy tekst nie tylko wyraża coś albo o czymś 
opowiada (w terminologii Austina byłby to aspekt konstatywny), ale też p r z e-
j a w i a  a k t y w n o ś ć  w  k s z t a ł t o w a n i u  s y t u a c j i  t e o r e t y c z n e j, 
ucieleśniając sobą i komunikując pojęcia i postulaty teoretyczne. Inaczej mówiąc, 
każdy tekst ma aspekt zarówno konstatywny, jak i performatywny: jest „jednocze-
śnie d z i a ł a n i e m  i  w y p o w i e d z i ą” 14. Performatywność metawypowiedzi 
polega na ufaktycznieniu implikowanej teorii, którą tekst swoim kształtem i struk-
turą pośrednio, ale w sposób nieuchronny, postuluje: fakt literacki (tekst) jest 
w każdym przypadku – również na poziomie genologii – faktem teoretycznym.

Rozwińmy w tym miejscu stosownie do naszych potrzeb aparat pojęciowy 
Austina. Rozumiana w sposób tu zarysowany performatywna funkcja metawypo-
wiedzi genologicznej nie jest jednorodna. Należy wyróżnić przynajmniej trzy 
aspekty jej aktywności, pojawiające się w rozmaitej proporcji i hierarchii: i l l o-
k u c y j n y, i n t e r p r e t a c y j n y  i  w a r t o ś c i u j ą c y. Aspekty te nie tylko 
współwystępują, ale też pozostają ze sobą w ścisłym związku. Rzadko werbalizo-
wane, uzewnętrzniają się przede wszystkim poprzez bardziej lub mniej czytelną 
implikację, od celowej aluzyjności czy zabiegów intertekstualnych po wspomnia-
ne już nieuniknione usytuowanie w relacji podobieństwa, bliskości, negacji itp. 
Ich bardziej szczegółowe omówienie pozwoli nam dokładniej odpowiedzieć na 
pytanie o sposób istnienia gatunku.

 Działanie i l l o k u c y j n e  utworu jako metawypowiedzi polega na tym, że 
każdy tekst swą strukturą nie tylko realizuje poetykę immanentną, nie tylko jest 
osobniczym tekstem, konkretnym faktem literackim, ale niesie też ze sobą impli-
kacje uogólniające: potwierdzenie zastanej konwencji lub postulat zmiany. Znowu 
posługuję się tu rozszerzającą metonimią: illokucja jest właściwa wszystkim teks- 
tom, a nie, jak u Austina, aktom mowy, które zawierają szczególnego rodzaju wy-
rażenia określające prośby, rozkazy, obietnice etc. Performatywność tekstu w tym 
względzie może mieć charakter dostosowawczy i potwierdzający właściwości ga-
tunku, jak w utworach przyjmujących i kontynuujących konwencje, może jednak 
być aktem illokucyjnym ustanawiającym nowy gatunek czy odmianę gatunkową 
(sonet Petrarki lub nouveau roman we Francji), zmieniającym genotyp (np. zasto-
sowanie przez Spencera nowego rodzaju strofy w poemacie epickim) albo nadają-
cym bądź przywracającym gatunkowi pozycję centralną (jak opublikowanie przez 

13 J. L. A u s t i n, Jak działać słowami. W: Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filo-
zoficzne. Przeł., wstęp, przypisy B. C h w e d e ń c z u k. Przekład przejrzał J. Wo l e ń s k i. War-
szawa 1993.  

14 J. L. A u s t i n, Performative – Constative. W zb.: The Philosophy of Language. Ed.  
J. R. S e a r l e. Oxford 1971, s. 15.
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Wordswortha i Coleridge’a Lyrical Ballads w Anglii). Performatywność metawy-
powiedzi genologicznej, aspekt illokucyjny zaś w szczególności, można ująć jako 
napięcie między dyskursem zastanym a implikowaną (immanentną) poetyką indy-
widualnego tekstu 15. To, co modelowe, ulega zmianom pod wpływem zaistniałych 
faktów literackich (a inaczej: wypowiedzi performatywnych). Jak wykazują 
szczegółowe omówienia dynamiki gatunkowej 16, nawet w przypadku utworów 
konwencjonalnych typowe nigdy już nie pozostaje takie samo – pod wpływem 
każdej indywidualnej wypowiedzi zachodzą w nim mikrozmiany, dostrzegalne 
wyraźniej dopiero w ujęciu syntetycznym lub w szczegółowych analizach.

Jak wspomniałem, illokucyjnemu efektowi utworu towarzyszą w zetknięciu 
z kontekstem dwa inne działania tekstu jako metawypowiedzi. Pierwszym z nich 
jest działanie i n t e r p r e t a c y j n e. Przekonanie o immanentnie interpretacyjnym 
charakterze wszelkiego dyskursu stało się już niemal truizmem we współczesnej 
humanistyce, a prowadzą doń dwa wywodzące się z odmiennych stanowisk tropy: 
perspektywizm Nietzschego, wedle którego wszelka wyrażona myśl jest zawsze 
już interpretacją, oraz semiotyczna teoria Peirce’a, dla którego z kolei każda myśl 
jest znakiem, a jako znak zawiera w sobie integralnie element interpretacji w innych 
znakach. Podzielam tu pogląd, iż słowu, obok siły illokucyjnej, nie tyle przysłu-
guje, co narzucony jest obowiązek interpretacyjny. Na poziomie metawypowiedzi 
nie jest to, oczywiście, interpretacja o charakterze egzegezy konkretnych znaczeń, 
lecz raczej interpretacja zastanego kontekstu. Jak powiedzieliśmy, tekst nie tylko 
na swój indywidualny sposób zajmuje miejsce w przestrzeni literackiej, ale zaj-
muje też stanowisko wobec zastanej tradycji. Jako niepowtarzalne zagęszczenie 
sensu, tekst interpretuje kontekst, w którym z uwagi na wywołane swym zaistnie-
niem relacje, chcąc nie chcąc, musi się znaleźć i odnaleźć.

Ta interpretacyjna funkcja metawypowiedzi zawiera dwa równoprawne mo-
menty: ontologiczny, polegający na tym, iż interpretacja – jako podstawowy spo-
sób istnienia znaku 17 – stanowi o egzystencjalnym ugruntowaniu tekstu, oraz 
„aplikacyjny” (od hermeneutycznego subtilitas applicandi), polegający na tym, iż 
utwór, realizując konwencję, jednocześnie interpretuje ją na swój indywidualny 
sposób. Ontologiczna rola interpretacji w odniesieniu do gatunku decyduje na 
poziomie metawypowiedzi o jego egzystencji lub nawet przetrwaniu: stanowi 
o ciągłości albo zagładzie gatunku. Przemilczenie w metawypowiedzi wszelkich 
ustalonych konwencji gatunkowych, ignorowanie przez tekst społecznej świado-
mości genologicznej jest nie tylko implikowaną reinterpretacją tej świadomości, 
ale też negacją pewnego obszaru teoretycznego, który jest uzasadniany przez ga-
tunek, postulatem odrzucenia tego obszaru. Każda jednostkowa interpretacja tych 
konwencji przez określony tekst z kolei, choćby miała być wyłącznie neutralnym 

15 J. S ł a w i ń s k i  (Synchronia i diachronia w procesie historycznoliterackim. W: Dzieło – 
język – tradycja. Kraków 1998) ujmuje tę relację w kategoriach genotypu i fenotypu, a szerzej: 
langue i parole, systemu i jego realizacji. Jest to ujęcie odmienne od prezentowanego tutaj (zob. 
następny rozdział niniejszego artykułu). 

16 Np. O p a c k i, op. cit.
17 O ontologicznej roli interpretacji pisałem szerzej w innym miejscu: W. K a l a g a, Interpre-

tacja i ontologia. „Teksty Drugie” 1996, nr 1. Ujmując rzecz w jednym zdaniu: sposób istnienia 
znaku to jego interpretacja w innym znaku lub znakach, która jest uprzednia względem jakiejkolwiek 
interpretacji dokonywanej przez użytkownika znaku lub zachodzącej w jego świadomości.
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potwierdzeniem, podtrzymuje ich istnienie. Czyniąc to, wprowadza równocześnie 
moment, który nazwałem aplikacyjnym: metawypowiedź genologiczna może 
potwierdzać konwencję gatunkową lub reinterpretować ją, zachowując zrąb kon-
wencji i zmieniając jedynie detal, może też interpretować zastaną tradycję krytycz-
nie i postulować zmiany. 

Wspomniany tu aplikacyjny moment interpretacji nierozerwalnie związany 
jest z trzecim, aksjologicznym, czyli w a r t o ś c i u j ą c y m, aspektem metawy-
powiedzi. Interpretacja z konieczności musi mówić z jakiejś pozycji: jest zawsze 
interpretacją z wybranej perspektywy, odmiennej od innych perspektyw lub nie-
współmiernej z nimi; pośrednio zatem odnosi się wartościująco do owych perspek-
tyw. Struktura formalna gatunków romantycznych, dajmy na to, szczególnie 
w okresie przełomu (np. ballady w literaturze angielskiej), nie tylko illokucyjnie 
wprowadzała nową teorię, ale swym działaniem performatywnym dokonywała 
przewartościowania konwencji zastanych. Postulatowi zmiany w równej mierze, 
co postulatowi zachowawczości zawsze towarzyszy element oceny.

Nietrudno jest znaleźć jaskrawe przykłady współwystępowania trzech wymie-
nionych aspektów metawypowiedzi geneologicznej. Nowa powieść francuska 
swym działaniem illokucyjnym ustanawiała nowatorską immanentną poetykę 
gatunku; działanie illokucyjne było wszakże pośrednio działaniem interpretacyj-
nym, w sferze tak ontologii, jak aspektów szczegółowych: mimo negującej nazwy 
(„antypowieść”) nie negowała gatunku powieściowego, lecz przeciwnie – podtrzy-
mywała jego istnienie. Równocześnie jednak – przez układ czytelnych odniesień 
w sferze konstrukcji fabuły, stosunku do pierwiastka mimetycznego, konstrukcji 
podmiotu, ekspozycji losów postaci, logiki świata przedstawionego, roli narratora 
– była reinterpretacją obowiązujących norm gatunkowych powieści. Tutaj też re-
interpretacja składników powieści wiąże się nierozerwalnie z implikowaną aksjo-
logią – postulat nowych technik gatunkowych tożsamy jest z uznaniem i ekspono-
waniem nieadekwatności technik zastanych w kreowaniu obrazu świata, jest 
oceną negatywną. Podobne działanie ma proza Virginii Woolf w zakresie powie-
ściowych technik ukazywania stanów psychicznych i upływu czasu (metawypo-
wiedzi geneologiczne jej utworów łatwo potwierdzić, zapoznając się, podobnie 
zresztą jak w przypadku nouveau roman, z jej pismami par excellence teoretycz-
nymi i krytycznoliterackimi). Tak widoczna a k t y w n o ś ć  tekstów na poziomie 
metawypowiedzi właściwa jest szczególnie utworom nowatorskim, początkującym 
przełomowe zmiany, ale w istocie jest udziałem wszelkich tekstów literackich, 
także tych, które wpisując się w konwencję, swą aktywnością ją potwierdzają.

Gatunek jako metatekst

Te stosunkowo drobiazgowe rozważania nad utworem literackim jako meta-
wypowiedzią są, jak wspomniałem, okrężnym powrotem do pytania ontologicz-
nego: „jak istnieje gatunek?”, a pośrednio także do pytania o jego locus. Otóż 
niezależnie od tego, że uważany jest za kategorię typologiczną czy klasyfikacyjną 
– a w tradycyjnym rozumieniu filologicznym zawsze nią zapewne pozostanie – chcę 
wysunąć tezę, iż g a t u n e k  j e s t  p r z e d e  w s z y s t k i m  s z c z e g ó l n e g o 
r o d z a j u  M E TAT E K S T E M, którego podstawowe tworzywo stanowią metawy-
powiedzi genologiczne. Rozumiany w ten sposób, jest otwartym – bo nigdy nie 
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zakończonym – tekstem wyższego rzędu, obejmującym jednak nie sądy czy stwier-
dzenia wypowiedziane verbatim, ale treści implikowane przez performatywną 
(illokucyjną, interpretacyjną i wartościującą) aktywność tekstów tu omówioną.

Metatekst gatunkowy – choć jest tekstem szczególnego rodzaju – podlega 
wszystkim tekstualnym prawidłowościom i zależnościom. Co więcej, niektóre 
własności tekstu uwidaczniają się w nim ze szczególną wyrazistością. Po pierwsze, 
metatekst genologiczny doskonale ilustruje tezę o produktywności tekstów, o au-
tokreatywności przestrzeni tekstualnej, sam bowiem – jako treść implikowana – jest 
produktem tekstualnych i intertekstualnych relacji. Po wtóre, jako metatekst wy-
myka się bezpośredniej materialności graphe: nie ma b e z p o ś r e d n i e g o  za-
korzenienia w materialności stronicy, a wyłania się w przestrzeni tekstualnej jako 
zagęszczenie dyskursywnych relacji. Stanowi też adekwatną ilustrację opisanej 
przeze mnie w innym miejscu metafory tekstu jako tworu nebularnego 18: nie posia-
da obrysu klarownych granic, jest raczej skupieniem, kondensacją sensów, z obsza-
rami rozrzedzenia przechodzącymi w gatunki hybrydalne (tam, gdzie jednostkowe 
metateksty wchodzą w bliskie wzajemne relacje lub dzielą te same właściwości, co 
stwarza tak kłopotliwe problemy klasyfikacyjne). Jako struktura nebularna uwikła-
ny jest w relacje tekstualne z lokalnym uniwersum kulturowym: jego ideologią, 
estetyką, aksjologią, hierarchiami centrum i marginesu, etc. Te momenty intensyfi-
kacji zagęszczeń semantycznych wydają się znacznie bardziej interesującym polem 
badań niż próby ostatecznej systematyzacji, tym bardziej iż historyczność wpisana 
jest w metatekst genologiczny nie tylko jako chronologia: gatunek bowiem jest 
p r o c e s e m, zaangażowanym w nieustannie zmieniające się relacje z paradyg-
matami interpretacyjnymi; ulega zmianom w wyniku tych relacji. Dla metatekstu 
gatunkowego nie istnieje spetryfikowane teraz; teraz może być jedynie heurystycz-
nym punktem wejścia dla genologa, ale nawet w przypadku gatunków tzw. wy-
marłych ciągłość interpretacyjnych przewartościowań pod wpływem zmieniających 
się paradygmatów powoduje, iż metatekst gatunkowy nigdy nie ulega stasis. 

Przyjąwszy koncepcję gatunku jako metatekstu, trudno byłoby na pytanie 
o jego tożsamość odpowiedzieć, iż wyznacza ją z b i ó r  c e c h, czy to w postaci 
Merkmalu czy podobieństw rodzinnych – cechy te można jedynie wydobyć i opi-
sać w sposób statyczny. Istotą gatunku jest s t a w a n i e  s i ę  w aktywnych formach 
metawypowiedzi, a istota tych aktywnych form z kolei to gra powtórzenia i różni-
cy 19. Jednostkowe powtórzenie w metawypowiedzi genologicznej jest egzysten-
cjalnym warunkiem gatunkowego metatekstu, warunkiem jego ciągłości. Różnica 
zaś decyduje o tym, że nie jest on monolitem, lecz konglomeratem osobniczych 
różnorodności. W tym sensie metatekst gatunkowy realizuje Deleuze’owską ideę 
„absolutnej różnicy wewnętrznej”: nie różnicy m i ę d z y, ale różnicy w sobie: 
uwidaczniającej się w kolejnych przejawach metatekstu gatunkowego, w kolejnych 
kształtujących i przekształcających metawypowiedziach 20. Dywersyfikacja we-
wnątrz gatunku to właśnie przejaw przynależnej mu wewnętrznej różnicy, której 

18 W. K a l a g a, Granice tekstu – mgławice tekstu. „Teksty Drugie” 1998, nr 4.
19 Jeszcze raz należy podkreślić, iż nie jest to dychotomia langue i parole.
20 Na zasadzie analogii można tu przywołać pytanie postawione przez G. D e l e u z e’a  w dzie-

le Proust et les signes (Paris 1976, s. 53): „Czym jest esencja odsłaniająca się w dziele sztuki? Jest 
różnicą, absolutną i ostateczną Różnicą”. 
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warunkiem jednak jest także powtórzenie. Śmierć gatunku polega zatem nie ty- 
le na jego zapomnieniu, bo z przestrzeni kulturowej pamięci nigdy on nie znika, 
co na występowaniu r ó ż n i c y  b e z  p o w t ó r z e n i a. Kulturowe zaniechanie 
powtórzenia – brak wszelkich relacji poza relacją inności (różnica) – oznacza zanik 
ciągłości metatekstu gatunkowego. Różnica wtedy nie jest już różnicą w e w n ą t r z, 
ale różnicą o d. W ten sposób niemała część poezji współczesnej zdołała wymknąć 
się genologii: wiersz „pozagatunkowy”, jeżeli coś powtarza, to negację, samą 
różnicę. Ponownie dostrzegamy tu ontologiczną rolę metawypowiedzi jako inter-
pretacji zastanego metatekstu. 

Sądzę, że dopiero, gdy pojmujemy gatunek jako (meta)tekst, nie zaś jako ka-
tegorię typologiczną, nabiera znaczenia uwaga Bachtina na temat gatunkowej 
pamięci: 

W gatunku zachowują się wciąż żywotne elementy a r c h a i k i. [...] Gatunek zawsze 
pozostaje tenże, a nie taki sam, zawsze jest stary i nowy jednocześnie. [...] Gatunek żyje teraź-
niejszością, ale zawsze p a m i ę t a  swoje dzieje [...]. Gatunek to reprezentant twórczej pamię-
ci w procesie rozwoju literatury 21. 

Bachtin zdaje się jednak rozumieć pamięć w sposób potocznie przyjęty, me-
taforyzujący ją jako archiwum, w którym składuje się przeszłość, którego szufladom 
i półkom powierza się „stare” i przeszłe fakty i z czasem dołącza „nowe”. Tak 
rozumiana pamięć jest domeną minionego, sferą niebytu, do której dostęp zapew-
niają furtki i korytarze archiwum, ale która t e r a z  już nie istnieje.

Temu potocznemu, archiwistycznemu rozumieniu pamięci, odzwierciedlają-
cemu oświeceniową potrzebę systematyzacji, przeciwstawmy pamięć jako swego 
rodzaju przestrzeń obecności 22. W literaturze dał jej wyraz Marcel Proust, w filo-
zofii najpełniej ujął ją Henri Bergson, a utrwalił w swych interpretacjach Gilles 
Deleuze. Według Bergsona pamięć, w sensie ogólnym (jako „czyste pamiętanie”, 
pure recollection), nie jest kategorią psychologiczną – to w istocie wirtualna prze-
strzeń, w której przeszłość, paradoksalnie, jest tym, co rzeczywiście istnieje, 
w przeciwieństwie do teraźniejszości, która okazuje się nieuchwytna: 

Nic nie j e s t  mniej niż moment obecny [...]. Kiedy myślimy o teraźniejszości jako  
o czymś, co ma być, ona jeszcze nie istnieje; kiedy myślimy o niej jako o istniejącej, jest już 
przeszła. [...] Praktycznie postrzegamy jedynie przeszłość, czysta teraźniejszość polega zaś na 
niewidocznym postępie przeszłości wgryzającej się w przyszłość 23.

Przeszłość nie jest dawną teraźniejszością, która zamieniła się – upłynęła – 
w przeszłość; nie są one powiązane porządkiem uprzedniości i następstwa: 

Jednym jest teraźniejszość, która nie przestaje przemijać, drugim jest przeszłość, która nie 
przestaje być, ale przez którą przeminąć [pass] muszą wszystkie teraźniejszości. [...] Przeszłość 
nie następuje po teraźniejszości, lecz przeciwnie, jest przez nią zakładana jako czysty warunek, 
bez którego nie mogłaby przemijać 24. 

21 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, s. 164.

22 Szerzej o tym zagadnieniu zob. W. K a l a g a, Pamięć ponowoczesna. W zb.: Ponowoczesność 
a tożsamość. Red. B. Tokarz, S. Piskor. Katowice 1997.

23 H. B e r g s o n, Matter and Memory. London 1911, s. 193–194.
24 G. D e l e u z e, Bergsonism. Transl. H. T o m l i s o n, B. H a b b e r j a n. New York 1991, 

s. 59. 
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Najgłębszy paradoks pamięci, twierdzi Deleuze, polega na tym, że „Przeszłość 
jest »jednoczesna« z teraźniejszością, którą b y ł a” 25. Wstęp do pamięci nie pole-
ga więc na odzyskaniu pliku z kartoteki archiwum, nie na przypomnieniu sobie 
starego, ale na umiejscowieniu się w ogólnej, nieprzerwanie istniejącej przeszłości 
– w wirtualnej pamięci. Przestrzeń tekstualna stanowi faktycznie taką pamięć 
w sensie Bergsonowskim; w tym sensie także j e s t  p r z e s t r z e n i ą  i s t n i e-
n i a  m e t a t e k s t u.

Mnemosyne gatunku zwraca uwagę na jeszcze jeden obszar metatekstu geno-
logii, który dotychczas pomijałem. Stwierdziliśmy, iż głównym jego tworzywem 
są metawypowiedzi towarzyszące indywidualnym utworom. Nie wyczerpuje to 
jednak pełnego obrazu: gatunek nie tylko bowiem pamięta swoje realizacje lite-
rackie, ale pamięta też normy, nakazy, interdykty i zakazy wpisane weń ręką teo-
retyka. Do gatunkowego metatekstu należą więc także – w sensie dosłownym 
para-d o k s a l n i e  – wypowiedzi teoretyczne, stabilizujące i petryfikujące pewne 
stany tego metatekstu i transformujące go w kategorie albo w normy.

 Metatekst gatunkowy jest zatem szczególnego rodzaju tekstem hybrydycznym: 
mieszaniną implikowanych metawypowiedzi samych utworów oraz zwerbalizo-
wanych wypowiedzi krytyczno- lub teoretycznoliterackich. Świadom tu jestem, 
oczywiście, rozmycia granic między literaturą a teorią, ale gatunek jako metatekst 
sytuuje się właśnie MIĘDZY czy też NAD nimi. Można by wprawdzie stwierdzić, 
że wszelkie wtręty teoretyczne utrzymują się na obrzeżach metatekstu bądź na 
innym jego poziomie, wydaje mi się jednak, iż raczej wplatają się one w jego 
strukturę i w swej roli kulturotwórczej współdziałają z performatywnością utworów 
jako metawypowiedzi.

Niezależnie od tego, czy rozumiemy metatekst w węższym sensie, czy włą-
czymy weń także wypowiedzi teoretyczne, genologia jawi się jako globalne – choć 
nieskończone, bo samogenerujące się – uniwersum metatekstów gatunkowych. 
Ów ogólny metatekst genologii ulegał w toku jej rozwoju jako dziedziny filolo-
gicznej chirurgicznym czy raczej prosektoryjnym zabiegom ćwiartowania i parce-
lacji – o różnej zresztą skuteczności – i w rezultacie przetłumaczony został na 
kategorie typologiczne i klasyfikacyjne. Z racji jednak heterogenicznego charak-
teru metatekstu jego przekładalność na klarowne i jasno wyodrębnione pojęcia jest 
ograniczona – niemożliwa nawet – i stąd ów chaos, o którym pisze Skwarczyńska, 
niejednorodność, przypadkowość, a nierzadko i sprzeczności. 

Dodać jeszcze należy, iż metatekst genologiczny – jako produkt metawypo-
wiedzi zarówno literackich, jak i teoretycznych – jest zawsze przejawem lokalne-
go sensu kultury i zawsze w jakiejś mierze lokalnej ideologii czy też konfliktów 
ideologicznych. (Lokalność rozumiem tutaj szeroko i relatywnie, jako cechę wy-
odrębnialnej kulturowej formacji; np. lokalna jest kultura europejskiego oświece-
nia, a w znaczeniu węższym – oświecenia angielskiego.) Przykład oczywisty: 
normatywizm jako dominanta metatekstu genologicznego oświecenia – tak w sen-
sie regulacyjnego charakteru poetyk, jak w sensie posłuszeństwa tekstów – jest 
kategorią nie tylko teoretycznoliteracką, ale także kulturową; wszelkie szczegóło-
we jej realizacje w utworach powiązane są relacjami z całym lokalnym uniwersum 

25 Ibidem, s. 58. 
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interpretacyjnym (mówiąc kategoriami strukturalistycznymi – realizacje te są 
powierzchniowym zapisem głębokiej struktury kulturowej).

Podróże genologiczne

Usytuowane w Bergsonowskiej wirtualnej pamięci pole metatekstu otwiera 
rozmaitość dróg i kierunków podróży: przestrzeń pamięci gatunkowej jest przecież 
współistnieniem momentów przeszłości, czas zaś przejawia się w równej mierze 
przez konteksty jak sekwencyjność. Obok linii rozwoju, drzewa genealogicznego, 
chronologii zmian – jest też linia Deleuze’owskiego kłącza. Pierwsza zaprasza do 
podróży teleologicznej, szukającej początku i końca oraz rozpiętej między nimi 
drogi ewolucji. Druga zezwala na podróż nomadyczną w poszukiwaniu zagęszczeń 
metatekstowych, traktując chaos jako „nieuporządkowany porządek”, a jej trasę 
wytyczają analogie i asocjacje lokalnych perspektyw i kontekstów, nie skrępowa-
ne chronologią ani postępem.

Jeżeli zgodzimy się, iż genologia to nie tylko klasyfikacje i typologie, ale też 
nomadyczne podróże po metatekstach gatunkowych, to na czoło zainteresowań 
wysunie się nie tyle dynamika gatunków czy taksonomia, co sposoby i przyczyny 
kształtowania się świadomości genologicznej oraz jej realizacji w materiale lite-
rackim i krytycznoliterackim w szerokim spektrum powiązań ze strukturami my-
ślowymi, paradygmatem czy szeroko rozumianym uniwersum kulturowym. 

Powieść Sterne’owską np. można rozpatrywać, jak to się zwyczajowo czyni, 
jako etap rozwoju – jako prekursora powieści nowoczesnej lub też, w kategoriach 
wpływów, jako istotny impuls do kształtowania się walorów kompozycyjnych 
romantycznego poematu dygresyjnego. Wypełniamy wtedy oczekiwany efekt 
teorii: sytuujemy odmianę na przynależnym jej miejscu w linii ewolucyjnej. Moż-
na też jednak potraktować powieść Sterne’owską jako zawirowanie metatekstu 
genologicznego: zadaniem genologa byłoby tu poszukiwanie – z perspektywy 
gatunku – przyczyn tego zawirowania mniej w poetyce, a bardziej w filozofii 
i kulturze XVIII wieku, mówiąc zaś metaforycznie: w strukturze umysłu, której 
pęknięcia i labirynty zaowocowały odmianą gatunkową tak nieprzystawalną do 
współczesnych jej konwencji prozatorskich. Podobnie w czasach późniejszych – 
nouveau roman niekoniecznie musi być postrzegany jako stadium ewolucji, kryzys 
gatunku, początek przepostaciowania. Równolegle przecież powstają dziesiątki 
utworów spełniających wszelkie wymogi klasycznej powieści mimetycznej. Nou- 
veau roman stanowi raczej zagęszczenie w polu metatekstu genologicznego; za-
kłócona zostaje relacja powtórzenia i różnicy: dominuje różnica, nabierając cech 
negacji, powtórzenie jest w istocie powtórzeniem ironicznym. W opisie tej odmia-
ny powieści genolog nie może ograniczyć się do roli klasyfikatora bądź tropiciela 
ewolucji, choćby najbardziej dynamicznego. Uzupełnić winna go postawa arche-
ologa współczesności sytuującego owo zagęszczenie metatekstowe w ogólniejszym 
tekście epistemologii, etyki, podmiotowości czy ideologii. Podobnym zadaniem 
– można dać kolejny przykład – byłoby znalezienie tych impulsów w dyskursie 
kultury, które wiążą się z przesunięciami w obrębie tragikomedii: od wymieszania 
konwencji literackich (styl wysoki/niski, postaci, struktura fabuły, zakończenie) 
do fuzji tragizmu z komizmem i w rezultacie wykreowania nowej jakości metafi-
zycznej (kiedy to, mówiąc słowami Schlegla, jednym okiem płaczemy, drugim zaś 
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śmiejemy się). Jeśli zważyć istnienie tych przesunięć u Szekspira, Czechowa, 
Becketta i Pintera, obraz gatunku mniej winien uwzględniać chronologię, a bardziej 
porównawczą analizę lokalnych kultur i ich uwarunkowań ideologicznych. Zada-
nie genologa jawiłoby się tu nie tyle jako kategorialne uporządkowanie materiału, 
ile raczej jako usytuowanie i wyeksponowanie tych heterogenicznych przesunięć 
i przemian w przestrzeni metatekstu gatunkowego, wskazanie na momenty zagęsz-
czeń, przenikania czy rizomatycznych powinowactw jako wyniku działania róż-
norakich wektorów kulturowych.

Przedstawione ujęcie narzuca, oczywiście, nie tylko inne od klasyfikacyjnych 
procedury badawcze, ale też inne szczegółowe przedmioty tych badań. Interesu-
jące byłoby np. przeanalizowanie predylekcji gatunków do konstruowania odmien-
nych rodzajów podmiotowości, także w różnych kontekstach lokalnych i histo-
rycznych; zbadanie, czy i w jaki sposób relacja do Innego wpisana jest w strukturę 
gatunkową, a jeżeli nie, to czy relacja ta miała wpływ na historyczne kształtowanie 
owej struktury; próba odpowiedzi na pytanie, jak załamanie się kartezjańskiej 
opozycji podmiot–przedmiot wpłynęło na konstruowanie metatekstu genologicz-
nego. Celowo wybieram przykłady dosyć oczywiste, ilustrujące centralną proble-
matykę współczesności, by wskazać na aktualność i bieżącą użyteczność genolo-
gii. Jednocześnie przykłady te sugerują ogólniejsze dyrektywy metodologiczne: 
a więc nie (lub nie tylko) prawidła i reguły rozwojowe, ale przede wszystkim za-
kłócenia typowości, nie klarowne podziały, podpodziały i podziały podpodziałów, 
lecz skonfliktowane zagęszczenia sensów i sprzeczności, nie narracja wykluczenia 
spełniająca wymogi ewolucji, ale poetyka spirali i fałdów. 

Projekt taki sytuuje się obok, nie zaś w opozycji do genologii uprawianej od 
czasów Philippe’a van Tieghema w duchu klasyfikacyjnym; w istocie realizuje – 
choć bez nacisku na ewolucyjność – wysuwane np. w polskiej genologii postulaty 
zmienności i historyczności 26. Rozumienie gatunku jako metatekstu pozwala unik-
nąć, z jednej strony, ograniczeń strukturalistycznej systemowości langue/parole 27, 
z drugiej zaś – badań dynamiki jednostkowej, skupiając optykę na autorefleksyj-
ności utworu uwikłanego w wieloaspektową grę różnicy i powtórzenia w prze-
strzeni tegoż metatekstu. Genologia metatekstu, wpleciona w związki kulturowe, 
filozoficzne, ideologiczne, przestaje być sprawą jedynie poetyki opisowej czy his- 
torycznej, choć oczywiście nie wyklucza wąskich i ważnych zadań dyscyplinarnych, 
których utylitarna i heurystyczna rola, choćby na potrzeby dydaktyki, jest niepod-
ważalna. Nomadyczna genologia w większym jednak stopniu (i, być może, z więk-
szą samoświadomością) pozwoliłaby wyeliminować aprioryczność, ukrytą norma-
tywność i implikowaną aksjologię a posteriori ujęć taksonomicznych. Z założenia 
też musiałaby być nauką interdyscyplinarną, łączącą obszary i procedury literatu-
roznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii, antropologii etc. Ukierunkowana na me-
tawypowiedzi jako na wielorako uwarunkowane przejawy lokalnej kultury, byłaby 
taka nomadyczna genologia w istocie genologią antropologiczną i jednocześnie 
szukającą własnych znaczeń genologią hermeneutyczną. 

26 Zob. np. G ł o w i ń s k i, op. cit. – O p a c k i, op. cit.
27 Takie ujęcie, w tradycji polskiej szkoły strukturalistycznej, prezentuje G ł o w i ń s k i  (op. 

cit., s. 159), a wcześniej, we wspominanym już artykule z r. 1967 – S ł a w i ń s k i  (op. cit.).
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NOMADIC GENRE STUDIES: GENRE AS METATEXT

Traditional “literary genetics” or generic studies endeavour to categorize and classify works of 
literature into taxonomies which are always already too narrow to accommodate works escaping 
clear-cut criteria. Such studies generally rely on the principle of literary evolution and progress, and 
exclude or are unable to account for phenomena which escape that principle. 

In opposition to approaches which posit genre as an imposed classificatory category, this paper 
first poses the ontological question concerning the mode of existence of the literary genre, and then 
proposes to consider genre as an open metatext emerging as a result of the performative, metatex-
tual activity of literary texts. The ontological principle of genre is thus becoming, stipulated by the 
performative activity of texts, the activity itself relying on the interplay of repetition and difference. 
Such an approach opens ground for nomadic genre studies which, instead of aiming at taxonomic 
classifications, would search for cultural, ideological, philosophical, anthropological and literary 
factors of the emergence of genres, and treat them as hybrid “densities of sense” rather than a priori 
categories.
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Cyprian Norwid w jednym ze swych utworów prozą opisuje z zachwytem liścik He-
leny modrzejewskiej „pobieżnie dla interesu kreślony” do któregoś z jego przyjaciół. 
Poeta rozpatruje ów list w kategoriach „ślicznego szpargałku”, zatem drobiazgu, rzeczy 
z pozoru błahej, a jednak jakże bezcennej, bo zawierającej pełnię spraw ludzkich. W liści-
ku aktorki jest mowa „o Panu Bogu, o słonecznym promieniu, o modlitwie, o materii je-
dwabnej na suknię, o teatrze i bieżącym interesie” 1. Strona materialna liściku również 
ukonstytuowana jest z opozycji, jego piękno opiera się na dysonansie: znak herbowy na 
papierze listowym nieumyślnie odwrócony tworzy efekt lekkości, niewymuszoności, 
w pełni harmonizując ze słowami. to, co przypadkowe, wynikające z nieuwagi i w gruncie 
rzeczy mało znaczące, w rezultacie nadaje jeszcze głębszy wymiar treści 2.

Podobny charakter ma większość zamieszczonych tu listów, tłumaczonych z języka 
angielskiego i francuskiego 3, zawierających krótkie wiadomości, wynikające z potrzeby 
chwili, których walory informacyjne po latach wygasają, jednakże z przyjętej przez nas 
perspektywy korespondencja ta stanowi niezwykle ważny zapis życia prywatnego. Z pstro-
katej kolorowej mozaiki, złożonej z niby niewiele mówiących „szpargałów”, wydobyty 
zostaje portret wielkiej aktorki – próbującej zachować równowagę między życiem codzien-
nym i artystycznym. Ponadto listy te, traktowane jako rzeczy – materialne świadectwa 
życia – jawią się jako bezcenne pamiątki. Natomiast rozpatrywane na styku obu punktów 
widzenia – wyzwalają proces pomagający zachować pamięć o artystce. 

Prezentowana tu, dotąd nie publikowana, korespondencja tworzy zbiór dość zatomi-
zowany, a przez to jakże interesujący. Uderza przede wszystkim duża rozciągłość czasowa; 
pierwszy list datowany jest na luty 1878, a więc dwa lata po przybyciu modrzejewskiej do 
ameryki, kiedy to artystka cieszyła się już wielką sławą i miała za sobą zwieńczone suk-
cesem tournées. kilka ostatnich zaś pisanych jest w roku 1908 – zaledwie na rok przed 
śmiercią modrzejewskiej. 

1 C. N o r w i d, Estetyczne poglądy. W: Pisma wybrane. t. 4: Proza. Warszawa 1968, s. 346–
347. Przytoczone cytaty pochodzą z części drugiej utworu. Należy zaznaczyć, iż od tego fragmentu 
prozy J. G o t  zaczyna swój wstęp do Korespondencji Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapow-
skiego (Wybór, oprac. J. G o t, J. S z c z u b l e w s k i. Warszawa 1965, t. 1, s. 24); fragment ów 
stanowi jednakże dla badacza punkt wyjścia prowadzący do innych rozważań. 

2 można by się w tym także dopatrzyć znaczenia mcLuhanowskiego, zgodnie z którym „me-
dium” jest tu „przekazem”. 

3 Listy w większości pisane były po angielsku i przełożone zostały przez a l i c j ę  k ę d z i o-
r ę. Wyjątek stanowi korespondencja do H. W. Longfellowa – w języku francuskim, której tłumacze-
nia dokonała m i c h a l i n a  L u b a s z e w s k a.
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Wart podkreślenia wydaje się fakt, że zbiór ów zawiera także listy z Londynu, gdzie 
modrzejewska spędziła dwa sezony, debiutując w Court theatre. Co istotne, w korespon-
dencji londyńskiej znajdują się też trzy listy stanowiące typologiczne wyjątki – nie miesz-
czą się bowiem w schemacie owych ciekawych, acz krótkich liścików-„szpargałków”, 
będących zapisem dnia codziennego, lecz zachowują poetykę wyznania, urywka z dzien-
nika intymnego. mowa tu o części spośród listów do Henry’ego Wadswortha Longfellowa, 
z którym modrzejewska utrzymywała serdeczną więź, uznając go za swego mentora 
i protektora. Listy do amerykańskiego poety odzwierciedlają niezwykły zmysł obserwacji 
modrzejewskiej połączony z darem plastycznego opisu, przypominając swym charakterem 
ciąg relacji z podróży do ameryki, pierwsze wrażenia z pobytu w Nowym Jorku czy też 
z innych miast zwiedzanych przy okazji objazdów, a kierowanych do rodziny i przyjaciół 
w Polsce. Listy pisane do Longfellowa z Londynu można jednak uznać za unikatowe, nie 
zachowało się bowiem wiele korespondencji z tego okresu, która w tak skondensowany, 
a zarazem wyrazisty sposób zdawałaby sprawę ze zmiennych odczuć artystki związanych 
z przebiegiem debiutu na scenie brytyjskiej, tworząc komplementarną całość. Interesujące 
jest zestawienie listów pisanych na początku oraz po roku bytności modrzejewskiej w an-
glii, budujące niemal symetryczną antytezę. Pierwszy, dzięki mistrzowskiemu zabiegowi 
stylistycznemu, już na samym wstępie informuje o wszystkim – o wytężonych przygoto-
waniach, obawach, chwilach zwątpienia i ostatecznym tryumfie: „Nareszcie wszystkie 
moje lęki minęły, mogę oddychać, żyć i pisać do Pana” (7) 4. Dalej autorka wyznaje, iż jest 
szczęśliwa, że nie zawiodła pokładanych w niej nadziei, z zapałem snuje już plany nowych 
ról i przedstawień, pamiętając o swej naczelnej zasadzie ciągłego doskonalenia się i wy-
tyczania dalszych celów. Całościowy wydźwięk uznać wypada za pełen wiary w przyszłość. 
Z listu datowanego natomiast rok później emanuje aura depresji i przemęczenia, duch ra-
dości z oswajania nieznanego znika bezpowrotnie, ustępując zniechęceniu. modrzejewska 
powiada wręcz: „Londyn mnie wyniszcza; brak słońca odbiera mi ducha i pozbawia życia” 
(9). Winę za swój stan przypisuje mglistej atmosferze Londynu, tworząc metaforyczną 
paralelę między realną mgłą a tą spowijającą ludzi, uniemożliwiającą nawiązywanie ser-
decznych i szczerych relacji. aktorka czyni iście antropologiczne i mocne zarazem uwagi 
dotyczące osobowości anglików, mówiąc: „Niemożliwością jest dotrzeć do nich głębiej, 
przebić się poza ich powierzchowność”. a także: 

Żyjąc tu miewam wrażenie, jakby odgradzało mnie od nich przeszklone okno. moje oczy 
patrzą i widzą, ale gdy chcę dotknąć, nie natrafiam na człowieka, lecz na twarde, zimne, wy-
polerowane szkło. [9]

owe wyznania nadają listowi charakter dziennika intymnego, dobór sformułowań zaś 
wywołuje efekt poetyckości, odkrywając niewykorzystany potencjał pisarski artystki 5. 
Przyjęta przez modrzejewską formuła listu pokrywa się z rozwijaną w XIX wieku kon-
wencją epistolarną, która nie zakładała już intymnej wymiany myśli między dwojgiem 
korespondentów, lecz służyła autorefleksji, przejawiającej wiele cech „literackości”. Zda-
niem karola Irzykowskiego, XIX-wieczna epistolografia to „przeważnie jednostronne 
pamiętniki, [...] dzienniki pod pozorem listów, nie dialog, lecz monolog” 6. Vincent kauf-
mann zauważa zaś: 

4 Liczby w nawiasach oznaczają numery publikowanych tu listów.
5 Sama H. m o d r z e j e w s k a  w liście do G. Fiszera (Korespondencja Heleny Modrzejewskiej 

i Karola Chłapowskiego, t. 1, s. 254) zwierzała się z niezrealizowanych aspiracji pisarskich, z których 
dobrowolnie zrezygnowała, nie chcąc odstępować z raz obranej drogi, choć, jak wyznawała, nierzad-
ko czuła się znużona powtarzaniem cudzych myśli. 

6 k. I r z y k o w s k i, Nieoficjalna literatura. (1913). Cyt. za: e. r y b i c k a, Antropologicz-
ne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego. „teksty Drugie” 2004, nr 4, s. 40. 
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List wydaje się faworyzować komunikację i bliskość; w rzeczywistości dyskwalifikuje on 
każdą formę współudziału i wytwarza dystans, dzięki któremu może wydarzyć się tekst lite-
racki 7. 

taka sytuacja pojawia się właśnie w listach do Longfellowa, kiedy to bezpośrednie 
zwroty kierowane do adresata, wtrącenia z różnymi zapytaniami, pisane z emfazą zapew-
nienia o niezmiennym uwielbieniu i pamięci pełnią jedynie rolę ornamentów, jeszcze 
mocniej uwypuklających główny, literacko-autorefleksyjny zamysł listu. Jak powiada 
elżbieta rybicka, podsumowując refleksje obu autorów (Irzykowskiego i kaufmanna) 
w odniesieniu do XIX-wiecznej sztuki epistolarnej: „[intymne] nie jest już związane z re-
lacjami międzyludzkimi i sferą emocji, ale z odniesieniem do siebie, autoanalizą i postawą 
intelektualną” 8.

Wyłom stanowi również pisany z Polski w okresie poprzedzającym brytyjskie tryumfy 
list do Longfellowa, w którym modrzejewska w niezwykle barwny sposób relacjonuje 
wydarzenia związane z obchodami 50-lecia pracy literackiej Józefa Ignacego kraszewskie-
go. Ujawnia w nim nie tylko swój talent obserwatorski, ale i umiejętność prowadzenia 
wciągającego opisu, angażującego różnorakie zmysły czytelnika. opowiada o kolorowych 
strojach, płonących pochodniach, gwarze ulicznym. ten list przypomina serię innych, z od-
wiedzanych miast w ameryce – w tamtych listach modrzejewska także starała się uchwycić, 
z niemal etnograficznym zacięciem, momenty z życia lokalnego, które, zastygłe pod jej 
piórem, jawiły się jak żywe czytelnikowi. Chwile przywoływania się do porządku, wyraża-
ne poprzez formuły takie, jak: „Boję się zbyt dużo pisać o sobie”, dowodzą, iż autorka ma 
świadomość wykraczania poza ścisłe reguły listu na rzecz wyznania intymnego. 

Pozostałe listy to już właściwe „drobiazgi” i „szpargały”, które pomagają odtworzyć 
ramy życia prywatnego artystki, stanowiąc jednocześnie materialną pamiątkę, „zeświecz-
czoną relikwię” – jak określił to Walter Benjamin 9. owe z pozoru uboższe znaczeniowo 
– w porównaniu z listami intymnymi – „notki” okazują się z perspektywy teorii listu  
właśnie kwintesencją sztuki epistolograficznej. Brigitte Diaz w utworzonej przez siebie 
klasyfikacji listu wyróżnia cztery jego odmiany: dokument – świadectwo rzeczywistości 
historycznej; tekst – przejawiający tendencje estetyczne; dyskurs (w zawężonym rozumie-
niu rozmowy) 10; działanie – łączące w sobie aktywność związaną z adresowaniem, wysy-
łaniem etc. z funkcją performatywną samego tekstu 11. Listy nierzadko wykazują cechy 
charakterystyczne dla wszystkich swoich odmian, jednak w przedstawianym przez nas 
zbiorze dominują takie, które zaliczyć można do tej ostatniej, jakże istotnej, bo stanowią-
cej dominantę gatunku. Idea listu bowiem zawiera w sobie w głównej mierze rys perfor-
matywny; u źródeł gestu epistolograficznego leży pragnienie nawiązania komunikacji, 
zakładającej obustronną wymianę korespondencji czy też wywołanie pożądanego efektu. 
Stefania Skwarczyńska pisze o „celu praktycznym” korespondencji, który „zamknięty jest 
[...] w ramach stosunku dwóch osób w charakterze życiowym i zastępczym listu” 12. 

  7 V. k a u f m a n n, L’Equivoque épistolaire. Paris 1990. Cyt. jw., s. 41. 
  8 r y b i c k a, op. cit., s. 52. 
  9 W. B e n j a m i n, Park Centralny. W: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wybór, oprac. 

H. o r ł o w s k i. Poznań 1996, s. 403 (przeł. H. o r ł o w s k i).
10 Choć, jak omawia to r y b i c k a  (op. cit.), list jako dyskurs w rozumieniu zawężonej roz-

mowy, zgodny z nurtem badań postulującym konwersacyjny model komunikacji epistolarnej, pozo-
staje formą najbardziej dyskusyjną w świetle obecnych tendencji do uznawania samozwrotności 
epistolografii. 

11 B. D i a z, L’Epistolaire ou la pensée nomade. Formes et fonctions de la correspondance 
dans quelques parcours d’écrivains au XIX siècle. Paris 2002. Cyt. za: r y b i c k a, op. cit., s. 43. 

12 S. S k w a r c z y ń s k a, Teoria listu. „Sprawozdania towarzystwa Naukowego we Lwowie” 
1935, z. 3, s. 165. 
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myśl ta znajduje odzwierciedlenie w przykładach niniejszej, drobnej korespondencji, 
w której dominuje funkcja użytkowa i której istotę stanowi szybkie nawiązywanie łączno-
ści służącej wymianie informacji i rozwiązywaniu problemów wynikających z danej 
chwili. Przyjrzyjmy się zatem pobieżnie formułom oraz tematyce owych „szpargałów”, 
jawiących się również jako „fragmenty życia” 13. Najogólniej rzecz ujmując, można stwier-
dzić, że liściki owe przynależą do dwóch porządków: prywatnego 14 oraz związanego 
z szeroko rozumianą działalnością sceniczną. W tym pierwszym widzimy zatem przede 
wszystkim zaproszenia na wizyty, przyjęcia oraz odpowiedzi na nie, a gdy odwiedziny 
wiążą się z dłuższą wyprawą – pojawiają się także liściki z omówieniami szczegółów 
podróży. Interesujące z punktu widzenia zapisu obyczajowości końca XIX wieku wydają 
się również bileciki z podziękowaniami za zaprosiny i mile spędzone chwile oraz odpo-
wiedzi na wizytówki zostawiane w domach podczas nieobecności gospodarzy (modrze-
jewska pisze np. w ten sposób: „Jest mi bardzo przykro, że nie było mnie w domu, kiedy 
Pan i Pana siostra przyszliście, tak bardzo chciałam się z nią spotkać” á12ñ). 

kolejną, charakterystyczną formę drobnych, kurtuazyjnych liścików stanowią podzię-
kowania za otrzymane podarunki (materialne, ale i te należące do sfery symbolicznych 
gestów). kilka bilecików z owej serii w wyrazisty sposób oddaje smak krzątaniny życiowej, 
pozwalając tym samym na ogląd kolejnego „fragmentu życia” modrzejewskiej. odnajdu-
jemy zatem podziękowania za „wyśmienitą herbatę i papierosy”, za książki (również te, 
które wyszły spod pióra korespondentów), wieńce. Dodatkowym elementem poznawczym 
wyłaniającym się z owych notek jest rzeczywistość związana z samą drogą wymiany ko-
respondencji – dostarczanie bowiem listów w trakcie tournées artystki bywało często 
utrudnione. Zazwyczaj, by umożliwić komunikację, informowano o adresach hoteli, teatrów 
bądź agencji pocztowych. (Unaocznia to doskonale dopisek do zaproszenia na obiad, kie-
rowanego do Williama Henry’ego Blissa: „Czy byłby Pan tak uprzejmy podać godzinę 
i zaadresować informację do Player’s Club? Zostanie ona nam przesłana gdziekolwiek 
będziemy” á24ñ.) mimo tych praktycznych udogodnień życie w ciągłej podróży wiązało 
się jednak z zamieszaniem komunikacyjnym, co wyraża modrzejewska w bileciku do 
Williama Wintera (3). Nie zawsze też łączność była możliwa, stąd prośby o wstrzymanie 
się z wysyłkami, jak w liście do thomasa Fieldsa: 

Proszę nie wysyłać go [tj. wieńca] przed 15 lutego. Przez następne trzy miesiące jesteśmy 
„w drodze” i przesyłka z pewnością by była doręczona pod zły adres. ale od 15 lutego będzie-
my w Nowym Jorku przez około trzy tygodnie i jeśli zaadresuje Pan: c/o Fifth avenue theatre, 
to dotrze do mnie bezpiecznie. [23] 

Innym jeszcze rysem dnia powszedniego wielkiej artystki, który wyłania się z części 
określonej mianem „prywatnej” zamieszczonego tu zbioru korespondencji, jest kwestia 
tak prozaiczna, jak zatrudnianie służby. modrzejewska wyjeżdżając do ameryki zabrała 
ze sobą do pomocy wychowankę z sierocińca – Naścię, która z początku nie przygotowa-
na była zupełnie do wykonywania prac domowych. trudności związane z angażowaniem 
kolejnych pracowników przewijają się na kartach tej korespondencji – tutaj zamieszczo-
ny został list dotyczący kucharza oliviera – co dobitnie dowodzi wielkiej elastyczności 

13 Ibidem, s. 167. 
14 Chodzi tu o użycie określenia „prywatne” jedynie w powszechnym rozumieniu, nie związa-

nym z typologią komunikacji epistolograficznej utworzoną przez P. L e j e u n e’ a  (Le Pacte auto-
biographique. Paris 1975. Cyt. za: r y b i c k a, op. cit., s. 49). Przypomnijmy, że francuski badacz 
dzieli ową komunikację na: 1) „społeczną” (charakterystyczną dla XVIII wieku, której główny cel 
stanowiło podtrzymywanie więzi towarzyskich), 2) „prywatną” właśnie, związaną z XIX-wieczną 
epistolografią, w której dostrzega dominantę autoekspresji (zgodne jest to także z rozpoznaniami 
wymienionych wcześniej autorów), 3) XX-wieczną sztukę pisania listów, którą łączy z „kryzysem 
komunikacyjnym”. 
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modrzejewskiej w poruszaniu się między rzeczywistością codzienności a światem arty-
stycznym. 

Często przewijającym się motywem w korespondencji modrzejewskiej, a występują-
cym również w zawartych tu krótkich bilecikach i kurtuazyjnych notkach, jest kwestia jej 
fotografii. W jednym z krótszych listów do Longfellowa aktorka pisze, iż pozwala sobie 
wysłać mu kilka swoich zdjęć, jako że są artystyczne i korzystnie na nich wyszła. W liści-
ku kierowanym do Coralinn rice, w którym tłumaczy się z powodów niezrealizowania 
planów odwiedzenia adresatki, na pociechę przesyła „ostatnie” zdjęcia, dodając: „Jedno 
jest dla Ciebie i jedno dla Cory Bates. Napisałam tylko swoje imię na każdym z nich, więc 
możesz sobie wybrać” (46). kiedy indziej znów, w bileciku do pana Bynnera, w odpowie-
dzi na prośbę o przysłanie fotografii kategorycznie stwierdza: 

Niestety nie posiadam żadnej, która mogłaby przywoływać mnie w Pańskiej pamięci – 
wszystkie są tak okropnie smutne i złe. Jednakże mam nadzieję, że pewnego dnia będę w lep-
szym nastroju do pozowania i tak szybko jak tylko uzyskam coś bardziej przyjemnego niż te, 
które zrobiłam ostatnio – uczciwie obiecuję przesłać Panu najlepsze, jakie znajdę. [12]

Z kolei w liściku do fotografki elizabeth Buehrmann z lipca 1904 (a więc pisanego 
u schyłku życia), będącym podziękowaniem za satysfakcjonujące ją wykonanie zdjęć, 
modrzejewska określa je jako piękne. Zastanawiające wszakże jest zapewnienie wieńczą-
ce ten list: „Zatrzymam Pani zdjęcia tak długo, jak długo będę żyła, i nie dam ich nikomu, 
nawet temu, kogo lubię najbardziej. Po mojej śmierci otrzymają je moi wnukowie” (34). 

owa z pozoru kokieteryjna dbałość artystki o korzystne ujęcia ujawnia w gruncie 
rzeczy rozpoznanie przez nią funkcji medium fotografii jako nośnika pamięci. Widoczna 
na pierwszy rzut oka troska o względy estetyczne łamana jest przez dostrzeganie widma 
nieuchronnej śmierci, którą przezwyciężyć może jedynie fotografia (dobrodziejstwa sztu-
ki filmowej w owym czasie nie są jeszcze do końca uświadomione). Zupełnie jak w przy-
wołanym już tu drobnym liściku do elizabeth Buehrmann, gdzie powierzchniowa warstwa, 
której dominantę stanowią zagadnienia piękna, otwiera głębsze sensy, zasygnalizowane 
w syntetycznej formie. Postawę modrzejewskiej względem fotografii można by podsumo-
wać słowami edgara morina, który w fotografii pełniącej funkcję pamiątki dostrzega re-
alizację postulatu „obecności pomimo nieobecności”. Zauważa on też, że z czasem dystans 
między osobą fotografowaną a jej wizerunkiem odbitym na fotografii ulega zatarciu do 
tego stopnia, że obraz może nawet „sprawiać wrażenie jakby obdarzonego życiem inten-
sywniejszym i głębszym niż sama rzeczywistość” – „Wszystko dzieje się tak, jakby drze-
miąca w człowieku potrzeba walki z erozją czasu sięgała po swój uprzywilejowany oręż: 
obraz” 15.

Jak zatem widać, wnikliwe spojrzenie na słowa zawarte w kurtuazyjnych formach li-
stowych pozwala odkryć zapatrywania artystki na wiele kluczowych kwestii, dowodząc tym 
samym, że błahe „szpargały”, marginalia korespondencji mogą okazać się perełkami, nie 
zaburzając przy tym w żadnej mierze samej formuły, nastawionej na cele pragmatyczne. 

Zdarzają się jednak i sytuacje, kiedy konwencja zwięzłego bileciku zostaje przez au-
torkę świadomie i celowo złamana. Ciekawym przykładem takiego odstępstwa jest liścik 
do annie Fields, z założenia pisany dla wyrażenia żalu z powodu niemożności odwiedze-
nia jej. otóż w postscriptum do tego liściku (za które modrzejewska przeprasza słowami: 
„Błagam, wybacz mi to długie postscriptum [...]” á29ñ) aktorka dzieli się gorzką refleksją 
związaną z zamachem na prezydenta Williama mckinleya, przeprowadzonym przez anar-
chistę Leona Czolgosza, wywodzącego się z rodziny polskich imigrantów. tak o tym pisze, 
zaledwie na dzień przed śmiercią prezydenta, kiedy to trwa jeszcze walka o jego życie: 
„Czuję się całkiem przygnębiona. ten okropny Czolgosz – jestem zawstydzona wiedząc, 

15 e. m o r i n, Kino i wyobraźnia. Przeł. k. e b e r h a r d t. Warszawa 1975, s. 33, 40–41. 
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że jest Polakiem” (29). Słowa te, mimo że pisane w 25 lat od opuszczenia przez modrze-
jewską Polski, ukazują niesłabnącą więź z ojczyzną i niegasnący patriotyzm, który każe 
jej wstydzić się za czyn syna Polaków 16. 

Innym razem, w kurtuazyjnym bileciku do Clary Harriott, w którym, mimo że rozpo-
czyna się on od słów: „to tylko krótka notka, aby podziękować za Pani list” (30), modrze-
jewska pozwala sobie podjąć kilka wątków. Najpierw w paru słowach relacjonuje swój 
wakacyjny odpoczynek, opisując okolicę, w której się zatrzymała. Następnie zarysowuje 
plany wykorzystania wolnego czasu, który spożytkować zamierza na przygotowanie do 
druku swych wspomnień. Nie omieszka też udzielić znajomej kilku porad, dotyczących 
sposobów skutecznej relaksacji. a na koniec mimochodem polemizuje nawet z zarzutem, 
jakoby zazdrościła swej korespondentce sukcesów literackich 17. 

ową skłonność do przemycania refleksji, nie burzącą jednak konwencji liściku użyt-
kowego, odzwierciedla także podziękowanie za podarunki adresowane do pana Crane (52). 
modrzejewska zaczyna je od przeprosin za zwłokę wynikłą z zamieszania związanego 
z przebudową jej kalifornijskiego domu, co z kolei staje się punktem wyjścia do pochwa-
ły uroków tego stanu, w którym upatruje przyszły „dom dla sztuki i poezji”.

odrębną całkiem odmianę epistolograficzną tworzą listy polecające, wszystkie łączą-
ce się w mniej lub bardziej bezpośredni sposób ze sferą sztuki, które usytuować można na 
pograniczu dwu wyodrębnionych tu płaszczyzn: prywatnej i związanej z działalnością 
sceniczną. Najbardziej rzuca się w oczy list kierowany do Longfellowa (10), w którym 
modrzejewska występuje jako osoba rekomendująca oscara Wilde’a, w owym czasie 
jeszcze nie znanego. Wspomina o nim jako o młodym poecie, zapewniając równocześnie, 
iż jest to „człowiek światowy”. (Z kolei karol Chłapowski w jednym ze swych listów 
określa Wilde’a jako młodzieńca „o długich włosach”, obracającego się na „jarmarku 
próżności”, o którego poezji nic mu bliżej nie wiadomo 18.) Znaczące też wydaje się po-
dziękowanie modrzejewskiej za angaż jej protegowanej, Gildy Varesi, zawarte w bileciku 
do minnie Fiske (49) – jednej z czołowych aktorek amerykańskiej sceny przełomu XIX 
i XX wieku (notka ta pisana jest u schyłku życia artystki).

Znajdujemy także krótkie liściki rekomendujące kursy aktorskie ernesta Phillipsa (39, 
40) oraz bilecik do marceliny Sembrich-kochańskiej (27), w którym modrzejewska prosi 
śpiewaczkę o przyjęcie jej wielbicielki – mildred Barnes. Znaczący wydaje się list do 
Collina kempera, przedsiębiorcy teatralnego, do którego artystka zwraca się z prośbą 
o przeczytanie sztuki Right Man (a w domyśle – o rozważenie jej wystawienia) autorstwa 
swej przyjaciółki, Sophie treadwell (54). 

Na drugim biegunie korespondencji użytkowej, zaliczanej do kategorii działania, 
znajdują się, jak to już zostało zaznaczone, listy powiązane ściśle z karierą aktorską. W gru-
pie tej pojawiają się zatem przede wszystkim listy zawierające propozycje współpracy, 
zarówno wypływające ze strony modrzejewskiej, jak i do niej kierowane oraz listy po-

16 Poruszając problem patriotyzmu modrzejewskiej warto wspomnieć, iż jej praktyka episto-
lograficzna obejmowała także listy z gatunku listopisarstwa emigracyjnego (zob. r y b i c k a, op. 
cit., s. 50), choćby ten kierowany do carycy katarzyny. Zob. Korespondencja Heleny Modrzejewskiej 
i Karola Chłapowskiego. Wybór, oprac. e. o r z e c h o w s k i. kraków 2000, s. 190–191. 

17 Clara H a r r i o t t  była również aktorką, a po odejściu ze sceny wydała książkę, w której 
odkrywa kulisy swojego aktorstwa. 

18 mowa o wcześniejszym – w stosunku do pisma modrzejewskiej – liście k. C h ł a p o w-
s k i e g o  do r. W. Gildera, w którym Chłapowski relacjonuje wydarzenia i omawia nawiązane 
znajomości z początku pobytu w Londynie. Zob. G o t, S z c z u b l e w s k i, ed. cit., s. 488.  
o. Wilde zapisał się na stałe w życiorysie modrzejewskiej, przełożył bowiem na angielski jej wiersz, 
zatytułowany Sen artysty, który opublikowany został w „the Green room, routledge’s annual”; 
oryginał nie został znaleziony. Polskie tłumaczenie (z angielskiego) w zb.: Madame Modjeska Countess 
Bozenta. red. e. o r z e c h o w s k i. Buffalo 1993; wyd. nast.: kraków 2010. 
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chwalno-gratulacyjne sławiące jej sztukę aktorską (choć zdarzają się także i słowa uznania 
dla kunsztu innych, pisane przez modrzejewską). Interesującym przykładem pierwszej 
kategorii jest korespondencja modrzejewskiej adresowana do Henry’ego Jamesa (18, 19), 
stanowiąca świadectwo rozważań nad przyjęciem roli – James pragnął bowiem, by aktor-
ka wcieliła się w główną bohaterkę jego sztuki The Tragic Muse. korespondencja ta od-
zwierciedla utrzymywane w sekrecie rozmowy odbywające się bezpośrednio między ar-
tystami: od wysunięcia propozycji przez autora i nakreślenia zarysu sztuki, poprzez 
wstępną akceptację modrzejewskiej, aż do ostatecznej rezygnacji z roli. odmowę swą 
artystka argumentuje brakiem odpowiednich środków, niezbędnych do satysfakcjonujące-
go ją odtworzenia postaci. Pisze: „jestem pewna, że nie mogłabym uczciwie oddać tej roli 
i, być może, grając ją uczyniłabym więcej złego niż dobrego”. Za niedopasowany do 
utworzenia inscenizacji uznaje także swój zespół, „bardziej przyzwyczajony do średnio-
wiecznych szat niż do fraków” (19). 

Jak to już zostało zasygnalizowane, również modrzejewska zapraszała twórców do 
uczestnictwa w swych przedsięwzięciach artystycznych, najczęściej dobroczynnych. Do-
wodzi tego choćby list do George’a Grossmitha (11) z prośbą o wzięcie udziału w wieczo-
rze organizowanym na rzecz uchodźców z Walmer (składał się nań koncert i spektakl). 
Zaciekawia formuła wstępna liściku, ukazująca artystkę jako kobietę interesu: „Nie zamie-
rzam używać kwiecistych zwrotów, lecz po prostu zapytać Pana, czy byłby Pan aż tak 
wyjątkowo dobry, by wziąć udział w koncercie [...]”. 

Inne zupełnie oblicze ukazuje modrzejewska w liście pochwalnym adresowanym do 
aktorki Patrick Campbell – którą tytułuje „piękną elektrą”. Fascynujące wydają się szcze-
rość i moc wyrażanego podziwu dla kreacji stworzonej przez Campbell: 

Pani elektra jest piękna i jak najbardziej robiąca wrażenie we wszystkich szczegółach i nie 
znam nikogo, kto mógłby tak grać tę rolę, jak Pani. każda poza, każda modyfikacja głosu była 
doskonała, ale, co najbardziej było cudowne, uczucie, pasja, Pani własne ożywienie tej klasycz-
nej postaci i uczynienie z niej prawdziwej – żyjącej – cierpiącej istoty. [50]

Podobny ton zachowuje w liście do innej artystki dramatycznej, mary anderson de 
Navarro, w którym wyraża żal z powodu decyzji aktorki o opuszczeniu sceny na dobre: 
„Ciągle nie mogę przestać myśleć o tym, że Pani powrót na scenę mógłby zmieść te wszyst-
kie przeszkody, a Pani byłaby tutaj witana jak pełnoprawna królowa” (43).

Listy wyrażające zachwyt dla talentu modrzejewskiej są natomiast bardzo lapidarne, 
choć nie brakuje im pochwalnych konceptów. Ignacy Paderewski pisze np. w ten sposób: 
„Szekspir znalazł w Pani interpretatora godnego swoich najdoskonalszych i najbardziej 
porywających fantazji [...]” (37).

Jednakże w życie związane ze sceną wpisane bywają również nieporozumienia i po-
mówienia, wychodzące spod piór dziennikarzy. Na jedno z nich, znajdujące się w niniejszym 
zbiorze, modrzejewska odpowiada błyskawicznie oświadczeniem zwięzłym i stanowczym, 
ucinając temat: „Nie ma ani jednego słowa prawdy w historii opublikowanej w »Heraldzie« 
tego rana dotyczącej mojego zespołu i osobistych relacji z Panem edwinem Boothem” (16).

Zdarzają się także i krótkie, często jednozdaniowe komunikaty (nierzadko są to tele-
gramy) na temat organizacji występów, prób, kostiumów – być może najdobitniej uzmy-
sławiające ogrom detali składających się na przygotowania przedstawień, w których ar-
tystka bezpośrednio uczestniczyła. odzwierciedla to choćby seria telegramów do ernesta 
Croziera Phillipsa (44, 45, 47) czy też emocjonalny list do Paula kestera (28). można 
również przy tej okazji wspomnieć, że parę zamieszczonych tu listów wskazuje, iż obszar 
związanej z występami działalności modrzejewskiej obejmował nawet rezerwowanie loży 
dla jej gości (8, 13). 

Dodatkowo w korespondencji podejmującej tematykę łączącą się ze sceną przewijają 
się listy poruszające kwestię redagowania i przygotowywania do druku wspomnień mo-
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drzejewskiej. Memories and Impressions są dziełem pośmiertnym, wydanym staraniem 
Chłapowskiego w 1910 roku 19, niemniej pracę nad nimi artystka rozpoczęła kilkanaście 
lat wcześniej. Jedną z wstępnych faz przygotowań ilustruje list redaktora Waltera H. Pa-
ge’a z nie zrealizowaną propozycją cyklicznego zamieszczania wspomnień w formie arty-
kułów w periodyku „the atlantic monthly” (20). 

Na prezentowany tu obszerny zbiór listów, których zróżnicowane formuły starałyśmy 
się skrótowo omówić, składają się w większości epistolograficzne marginalia, stanowiące 
jednak „fragment życia” i „tworzące z nim spoistą całość” 20. Na tym właśnie, że odbijają 
życie samo w sobie, a zarazem są jego nierozerwalną częścią, zasadza się ich piękno, jak 
stwierdza Skwarczyńska. można tu dodać, że piękno życia jako takiego charakteryzuje się 
nade wszystko migotliwością i zmiennością, co odzwierciedlają właśnie niniejsze drobne 
listy, „szpargałki”, jakże różniące się między sobą – pod względem zarówno podejmowa-
nych wątków (obok omawianych tematów życia codziennego i scenicznego pojawia się 
nawet autotematyzm), jak adresatów, wywodzących się i z kręgu zwykłych znajomych, 
sąsiadów modrzejewskiej, i z elity artystycznej końca XIX wieku.

akt linearnego odczytania niniejszej korespondencji wyzwala samoistne pojawienie 
się elementu narracji, która z kolei przekształca się w rodzaj biografii modrzejewskiej. 
takie spojrzenie na publikowany tu zbiór wydaje się zgodne z myślą Wilhelma Dilthey’a, 
który do cech humanistyki zalicza „coraz głębsze wdzieranie się w rzeczywistość histo-
ryczną, coraz głębsze jej odczytywanie, coraz rozleglejsze ogarnianie” 21, a listy uznaje za 
jedno z ważniejszych i bardziej pewnych źródeł umożliwiających ów proces 22. 

Jak już wcześniej wspomniano, na listy warto również patrzeć z perspektywy ich 
materialności. Drobne notki, bileciki, ale też i dłuższe wypowiedzi intymne, pisane ręką 
modrzejewskiej, mogą być traktowane jako rzeczy, wytwory, sama aktorka zaś jako ich 
wytwórczyni. Jak powiada Władimir N. toporow: „rzecz nosi na sobie pieczęć człowieka, 
wobec którego nie tylko jest otwarta, lecz bez którego nie może istnieć” 23. Dalej zaś: 
„»Ludzki« czynnik rzeczy tkwi w aurze, roztaczanej przez ducha i duszę, którą człowiek 
dobrowolnie i nieskrępowanie dzieli się z rzeczą [...]” 24. Wydaje się zatem, że po odejściu 
autora rzeczy, których funkcję pełnią tu listy, stają się pamiątkami, „pozostałościami umar-
łego doświadczenia” 25, „niemymi obecnościami”, stanowiącymi „tylną straż wspomnienia, 
walczącą [...] z zapomnieniem, ze śmiercią [...]” 26.

można zaryzykować stwierdzenie, że listy Heleny modrzejewskiej, objawiające nam 
zarówno swą treść, jak i materialność, stają się przedłużeniem pamięci o ich autorce, prze-
chowują bowiem jej obraz, który – sparafrazujmy tu Ingardena – pozwala aktorce na 
„powrót w aktualność istnienia” 27.

W publikowanych tu listach (jest ich 56, ułożone zostały w porządku chronologicznym) 
zmodernizowano interpunkcję oraz pisownię, np. w zwrotach grzecznościowych, w których 

19 W wersji polskiej najpierw ukazały się fragmenty w przekładzie t. Ż u k a - S k a r s z e w-
s k i e g o  („Czas” 1910), potem wydane to zostało jeszcze dwukrotnie, pt. Wspomnienia i wrażenia: 
w wersji skróconej – przez F. z Bendów modrzejewską (Przygotował do druku a. B. C y p s. kraków 
1929), oraz w całości, w przekładzie m. P r o m i ń s k i e g o  (kraków 1957).

20 S k w a r c z y ń s k a, op. cit., s. 167–168. 
21 W. D i l t h e y, Właściwości nauk humanistycznych. Przeł. k. k r z e m i e ń. W: Z. k u d e-

r o w i c z, Dilthey. Warszawa 1967, s. 166. 
22 Zob. k u d e r o w i c z, op. cit., s. 110. 
23 W. N. t o p o r o w, Przestrzeń i rzecz. Przeł. B. Ż y ł k o. kraków 2003, s. 99.
24 Ibidem, s. 134. 
25 B e n j a m i n, op. cit., s. 403. 
26 m o r i n, op. cit., s. 38. 
27 r. I n g a r d e n, Człowiek i czas. W: Książeczka o człowieku. kraków 1987, s. 47. 
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niekiedy słowa „Pan”, „Pani” modrzejewska pisała małą literą. Pozostawiono jednakże 
niepoprawną pisownię niektórych nazw (jak „New Port” zamiast „Newport”), podając obok 
w nawiasie kwadratowym pisownię poprawną.

Ujednolicono zapisy dat oraz ich usytuowanie (zawsze z prawej strony), a także układ 
nagłówków i podpisów.

1

HeLeNa moDrZeJeWSka Do aNNIe FIeLDS1 

[Boston?, po 23 II 1878?]2

Droga madame
Z przyjemnością przyjmuję Pani miłą propozycję3 i będę czekać.
                                                                       oddana Pani

Helena modjeska

List napisany czarnym atramentem na kwadratowej białej kopercie. Na odwrotnej stronie ko-
perty, brązowej z zielonymi obramowaniami wokół sklejeń oraz białym tłoczonym wizerunkiem  
r. Glucka, adres odbiorcy: annie Fields.

Harvard University, archive, Boston, mass., USa. 

1 a n n i e  a d a m s  F i e l d s  (1834–1915) – poetka i powieściopisarka amerykańska, żona 
wydawcy i pisarza Jamesa t. Fieldsa, prowadziła salon artystyczny w Bostonie.

2 Data pierwszego występu modrzejewskiej w Bostonie; zapewne wówczas poznała ona Hen-
ry’ego W. Longfellowa i annie Fields.

3 Nie udało się ustalić, o jakiej propozycji mowa.

2
HeLeNa moDrZeJeWSka Do HeNrY’eGo W. LoNGFeLLoWa

[20 V 1879?]
Szanowny Panie!
tak, otrzymałam Pański list oraz dwa poprzednie wysłane do Londynu i do-

prawdy nie wiem, jak dziękować za Pańską dobroć.
Nie odpowiedziałam wcześniej, ponieważ pragnęłam, aby te słowa skierowa-

ne do Pana były także moim tegorocznym pożegnaniem z ameryką. obawiałam 
się też, przyznaję, naprzykrzać się Panu nieustającą korespondencją. 

opuszczamy Nowy Jork 22 [maja] – czyli pojutrze. 
Jest mi smutno, tak jak zazwyczaj to bywa, kiedy porzuca się to, co znane, na 

rzecz niewiadomego. tutaj czułam się już prawie jak at home – w anglii natomiast 
czekają mnie nowe zadania. mimo wszystko mam nadzieję, że moja miłość do 
sztuki będzie mnie prowadzić i że będę mogła szukać potrzebnych mi sił w życz-
liwości bliźnich, podobnej do tej, jakiej doświadczyłam od Pana.

Żegnam się z Panem ze łzami w oczach – ściskam Pańskie ręce i chylę czoło 
prosząc, aby nie zapomniał Pan o mnie całkiem. 

Niech Bóg da Panu wszystko, czego Pan pragnie, i zachowa Pana w zdrowiu. 
                                                                    Szczerze oddana

Hélène modjeska
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Nie ma listów od kobiety bez postscriptum.
1-mo. Widziałam pana Nathana appletona1 tuż przed moim wyjazdem do 

Bostonu. obiecał, że przedstawi mojego syna panu Lessepsowi2. to Panu winnam 
za to podziękować, nieprawdaż?

2-do. Jeden z moich polskich przyjaciół, pan Sygurd Wiśniowski, znakomity 
literat i podróżnik, podjął się sprowadzenia z Polski tłumaczeń Pańskich dzieł. 
W zależności od tego, co postanowi, przekaże je Panu osobiście albo wyśle pocz-
tą. Jest on prawdziwym i oddanym miłośnikiem Pańskiej twórczości. 

3-tio. Pozwalam sobie przesłać Panu jedną z moich fotografii, która bardzo mi 
się podoba, ponieważ jest artystyczna i ł a d n i e  na niej wyszłam. 

Jeszcze raz „żegnam” i „do widzenia” – pan Bozenta3 przesyła wyrazy naj-
wyższego szacunku. 

List napisany czarnym atramentem na papierze listowym z podłużnym czarno-złotym mono-
gramem modrzejewskiej, umieszczonym w lewym górnym rogu pierwszej stronicy.

Harvard University, Houghton Library, Boston, mass., USa.
1 N a t h a n  a p p l e t o n, Jr. (1843–1906) – szwagier H. W. Longfellowa.
2 F e r d i n a n d  d e  L e s s e p s  (1805–1894) – francuski dyplomata i przedsiębiorca, bu-

downiczy kanału Panamskiego, u którego Nathan appleton Jr. był przez jakiś czas zatrudniony.
3 karol Chłapowski, mąż Heleny modrzejewskiej, w ameryce znany był jako Count Bozenta.

3
HeLeNa moDrZeJeWSka Do WILLIama WINtera

Nowy Jork, 23 V 1879
Drogi Panie Winter!
książkę, którą był Pan uprzejmy mi wysłać, doręczono podczas mej nieobec-

ności – i moja pokojówka omyłkowo zapakowała ją razem z innymi książkami, 
które zamierzałam posłać do europy. kiedy p. Percy1 zapytał, czy ją dostałam, 
bardzo się zmieszałam i pomyślałam, że może p. Bozenta ją otrzymał i zapomniał 
mi oddać. Po dwugodzinnym przeszukiwaniu wszystkich kufrów w końcu ją zna-
lazłam i przesyłam Panu serdeczne podziękowania za nią i za dedykację, jaką Pan 
napisał na pierwszej stronie. Zawsze będę ją miała z sobą jako cenną pamiątkę, 
a czytając ją myśleć będę o tym, jak bardzo dobry Pan był zawsze dla mnie.

odpływamy dziś po południu2. a więc do widzenia i raz jeszcze moc podzię-
kowań.

moje pozdrowienia dla pani Winter.
                                                                Z poważaniem

Helena modjeska
P. Bozenta przesyła wyrazy szacunku, napisze do Pana z Londynu. 
kopia listu. 
New York Public Library. manuscript and archive Division, New York City, USa.
1 P e r c y  W i n t e r  – syn elisabeth i Williama Winterów.
2 Informacje podane w listach z 20 V i 23 V nie pokrywają się. Najprawdopodobniej Chłapow-

scy odpłynęli dzień później (23 V), niż planowali (22 V). Natomiast m. m. C o l e m a n  podaje datę 
24 V 1879 (Fair Rosalind, the American Career of Helena Modjeska. Cheshire, Conn., 1969, s. 893).
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4
HeLeNa moDrZeJeWSka Do HeNrY’eGo W. LoNGFeLLoWa

Londyn, 9 VI 1879
Szanowny Panie!
Jako że dał mi Pan przyzwolenie, aby do Pana pisać, korzystam z okazji i spie-

szę donieść, że dotarliśmy do Londynu w dobrym zdrowiu wczoraj wieczorem. 
Jednak nie zdołałam jeszcze oddać listów, które mi Pan powierzył. Już jutro opusz-
czamy anglię i udajemy się do Paryża. W sierpniu powracam i wtedy będę mogła 
doświadczać Pańskiej dobroci. 

Zamierzam naprzykrzać się Panu wysyłając listy z Paryża, tymczasem prze-
syłam pozdrowienia i wyrazy szczerego oddania. 

Hélène modjeska 
mój adres w europie pozostaje bez zmian: Paryż, rue de Beaune 12. 

List napisany czarnym atramentem na papierze listowym o formacie a6, z nadrukowanym 
podłużnym złotym monogramem modrzejewskiej, zajmującym lewą stronę pierwszej stronicy.

Harvard University, Houghton Library, Boston, mass., USa.

5
HeLeNa moDrZeJeWSka Do HeNrY’eGo W. LoNGFeLLoWa

Lwów, 11 XI 1879
mój adres: Londyn,
american exchange Strand
Drogi mistrzu!
ma mnie Pan zapewne za niewdzięczną, i ma Pan rację. Niegodna jestem 

Pańskiej dobroci, a może tylko zbyt zajęta i zapracowana. Jednak nie szukam 
usprawiedliwień, czuję się winna i proszę o wybaczenie. 

Podczas mojego krótkiego pobytu w anglii poważnie niedomagałam, we 
Francji natomiast byłam zmuszona cały czas opiekować się moją chorą siostrze-
nicą1. Ledwie wróciłam do kraju, natychmiast wpadłam w wir zajęć, które trzyma-
ją mnie do tej pory. Nie mogłam oprzeć się pragnieniu, aby wziąć udział w wielkich 
uroczystościach narodowych z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy literac-
kiej jednego z naszych najbardziej znanych i płodnych pisarzy, J. I. kraszewskie-
go. Uroczystości te zgromadziły w naszej byłej stolicy – krakowie – wszystkie 
znakomitości kraju: myślicieli, pisarzy, artystów i polityków, a także przedstawi-
cieli sprzyjających nam państw. Nie chcę Pana nużyć dokładnym opisem przebie-
gu uroczystości. Bale, kolacje i przyjęcia wydawane były bez końca. Spotykano 
się wszędzie: na ulicach, w budynkach państwowych, w muzeach, w kopalni soli 
w Wieliczce, w teatrze, a nawet w kościele. Panowało powszechne poruszenie: 
krążące powozy, gwar tłumu, okrzyki zachwytu, niekończące się przemowy, prze-
marsze z pochodniami, połyskujące, kolorowe stroje narodowe, wszystko to mogło 
przyprawić o zawrót głowy. moi współbracia aktorzy polscy nie chcieli pozostać 
w tyle. Najlepsi przybyli do krakowa, by zagrać w sztukach kraszewskiego, przy-
gotowano także serię Musetervorstellungen2. Chwila, kiedy pierwszy raz od czasu 
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powrotu z ameryki stanęłam na polskiej scenie, była dla mnie bardzo podniosła. 
Burza oklasków całkowicie mnie przygniotła – myślałam już, że nie zejdę ze sce-
ny żywa. tak, jestem bardzo lubiana w Polsce. Byłam tak wzruszona, że nie mogłam 
mówić. 

ale przejdźmy do innych spraw. Boję się zbyt dużo pisać o sobie. 
Jednym z piękniejszych wydarzeń tych uroczystości okazał się gest naszego 

wielkiego malarza, Henryka Siemiradzkiego, który przekazał miastu krakowowi 
swój obraz Pochodnie Nerona, nagrodzony złotym medalem na Wystawie Po-
wszechnej w Paryżu, i za który oferowano mu 60 000 rubli3. Za jego przykładem 
poszło aż osiemdziesięciu innych polskich artystów, którzy również podarowali 
swoje dzieła, zapoczątkowując tym samym powstanie nowego muzeum narodo-
wego. Wśród owych dzieł znajdzie się także portret Pańskiej protegowanej, Hele-
ny modrzejewskiej, którego fotografię prześlę Panu, gdy tylko obraz zostanie 
ukończony4. 

Jeszcze à propos moich portretów: czuję się przeszczęśliwa i zaszczycona, że 
umieścił Pan u siebie przedstawiającą mnie rzeźbę, o której wspomina Pan w liście. 
ach, co za list! Gdyby mógł Pan wiedzieć, jak bardzo mnie on poruszył, aż do 
głębi duszy. Jaki Pan dobry! Widzę, że to w wielkości odnajduje się prawdziwą 
dobroć.

Gdy mówię o Panu, obawiam się wpaść w nużącą monotonię, powtarzając 
bezustannie: oh! Jaki Pan dobry! tak jak Julia, gdy powtarzała swoje: „Good  
night... till tomorrow”5.

Nie wspomniał Pan w swoim ostatnim liście, jak wyszło popiersie, do którego 
pozował Pan w lecie. Bardzo mnie to ciekawi, ponieważ mam nadzieję na otrzy-
manie kopii. 

tęsknię za chwilą, kiedy będę mogła usiąść w rogu Pańskiego Sanctum Sanc-
torum i patrzeć na Pana oblicze. Jestem pewna, że nic się nie zmieniło i że przy-
wita mnie Pan tym samym dobrym uśmiechem – czyż nie tak? Spodziewam się 
wrócić do ameryki następnego lata – i prawdopodobnie zacząć mój sezon w ka-
lifornii, po moich londyńskich debiutach. Do tego czasu mam zamiar trochę po-
dróżować.

Wypada już kończyć ten list, czyż nie? Zatem do widzenia, drogi mistrzu. 
Jeszcze raz stokrotne dzięki. Napisze Pan do mnie niebawem, i to długi list, nie-
prawdaż? Ja w zamian za to obiecuję, że moje następne listy będą dużo krótsze. 

                               Z wyrazami najwyższego szacunku
Helena modjeska 

List napisany czarnym atramentem na papierze listowym z nadrukowanym herbem Chłapowskich 
w lewym górnym rogu i adresem londyńskim: „145, Sloane Street, S. W.”, umieszczonym w prawym 
górnym rogu pierwszej stronicy. List na pierwszej stronicy obramowany czarną ramką (mourning 
letter), symbolizującą żałobę jednego z korespondentów.

Harvard University, Houghton Library, Boston, mass., USa.

1 mowa o Felicji Bendzie. 
2 Zapewne chodzi o przedstawienia muzyczno-taneczne z pieśniami (z fr. „musette” – taniec 

starofrancuski i muzyka do  niego; z niem. „Vorstellungen” – przedstawienia).
3 H. S i e m i r a d z k i  namalował Pochodnie Nerona (Świeczniki chrześcijaństwa) w 1876 ro- 

ku w rzymie. W roku 1879, na jubileusz 50-lecia pracy literackiej J. I. kraszewskiego, Siemiradzki 
podarował obraz miastu jako zaczątek muzeum Narodowego w krakowskich Sukiennicach. Zacho-
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wały się wzmianki o tym, iż artysta chciał sprzedać obraz carowi za kwotę 50 tys. rubli. Podane 
w liście informacje dotyczące złotego medalu na Wystawie Powszechnej oraz kwoty ofiarowanej za 
obraz nie znajdują potwierdzenia w źródłach.

4 Portret modrzejewskiej autorstwa t. a j d u k i e w i c z a.
5 W. S z e k s p i r, Romeo i Julia, akt 2, sc. 2, w. 198–199. Cały ten dwuwiersz brzmi tak: 

Good night, good night! Parting is such sweet sorrow,
That I shall say good night till it be morrow.

Wersja polska (w przekładzie J. P a s z k o w s k i e g o):
Dobranoc, luby! jeszcze raz dobranoc!
Smutek rozstania tak bardzo jest miły,
Że by dobranoc wciąż usta mówiły.

6
HeLeNa moDrZeJeWSka Do emILY SeLLWooD teNNYSoN1

[Londyn] Piątek [III 1880?]
Szanowna Pani tennyson,
Pan Lionnel2 zaproponował pociąg do aldworth3 w niedzielny wieczór. Po-

nieważ jednak nie czuję się jeszcze zupełnie dobrze, będzie znacznie łatwiej przyjść 
przed tym pociągiem, który przyjeżdża o siódmej trzydzieści albo o ósmej po 
południu. Błagam, proszę mi wybaczyć tak duże kłopotanie moją osobą i proszę 
wierzyć, że jestem zawsze 

                                            Pani oddana
Helena modjeska-Chłapowska 

kopia listu. 
Yale University Library, New Haven, Conn., USa.

1 e m i l y  S e l l w o o d  t e n n y s o n  (1813–1896) – żona poety alfreda tennysona.
2 L i o n e l  t e n n y s o n  (1854–1886) – syn alfreda tennysona i emily Sellwood. 
3 aldworth House – dom tennysonów w pobliżu Haslemere w hrabstwie Surrey, zbudowany 

w 1869 roku według projektu Johna knowlesa.

7
HeLeNa moDrZeJeWSka Do HeNrY’eGo W. LoNGFeLLoWa

Londyn, 18 VI 1880
Drogi mistrzu!
Nareszcie wszystkie moje lęki minęły, mogę oddychać, mogę żyć i pisać do 

Pana. 
to, że tak długo zachowywałam milczenie, wcale nie oznacza, iż zapomniałam 

o Pańskiej dla mnie dobroci. Nie, wprost przeciwnie, w tych wszystkich jakże dla 
mnie trudnych chwilach myślałam o Panu, ponieważ wierzę w siłę i moc szlachet-
nych dusz. Często mówią o mnie, że jestem przesądna, ponieważ wierzę w magne-
tyzm i jestem przekonana, że istnieją na tym świecie dusze o ponadnaturalnych 
zdolnościach. któż zatem miałby większe do nich prawo, jeśli nie Pan, którego 
dążenia były zawsze wzniosłe, zawsze skierowane ku górze. Nazywam Pana moim 
duchem opiekuńczym – i wierzę w to. 
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Proszę, niech się Pan nie gniewa za to moje bajdurzenie. mam dla Pana tyle 
czci i przyjaźni, że zwierzam się Panu z moich najskrytszych myśli. 

Czy jest Pan w dobrym zdrowiu, drogi mistrzu? mam nadzieję, że gdy w przy-
szłym roku powrócę do ameryki, zastanę Pana niezmienionym. Zamierzałam, co 
prawda, przybyć jeszcze tej jesieni, jednak mój nieoczekiwany sukces sprawił, że 
prawie zmuszono mnie do przedłużenia pobytu w Londynie o jeszcze jeden rok, 
tym bardziej że zagrałam, jak dotąd, tylko jedną rolę, i to tej potwornej Camille. 

W przyszłym roku będę za to grać Marię Stuart, Kabale und Liebe, Juliet i być 
może Measure for Measure1 oraz nową sztukę pana Willsa2. 

Spotkaliśmy panią mackintosh, która była dla mnie więcej niż dobra, podob-
nie jej córka3. Byliśmy u niej na kolacji i oczywiście rozmawialiśmy bardzo wiele 
o Panu. Nigdy mnie ten temat nie męczy.

Lord Houghton4 był bardzo miły i uprzejmy, jeszcze nie widziałam Lorda 
rosebery5, dlatego że wyjechał na jakiś czas z Londynu. ale napisał do mnie, że 
gdy tylko wróci, skontaktuje się z nami. À propos, nie wiem, czy przypomina Pan 
sobie pana C. De la Barre Bodenhama. Jest on wujem mojego męża, spędziliśmy 
z nim kilka dni na wsi i powiedział mi, że kiedyś dawno temu spotkał Pana w rzy-
mie – i od tego czasu nigdy nie zapomniał Pańskiej twarzy. 

o, jestem taka szczęśliwa, że nie rozczarowałam moich miłych amerykańskich 
przyjaciół i potwierdziłam wobec brytyjskiej publiczności, że warta byłam pochwał, 
jakimi mnie obdarowano. Będę się starać ciągle iść do przodu ze względu na nich 
i siebie samą.

Napisze Pan do mnie słów kilka – czyż nie? List dotrze do mnie, nawet gdy 
będę poza Londynem, jeśli Pan zaadresuje go na Court theatre.

mam zamiar jechać do oberammergau. Jeszcze nie widziałam Pasji6. 
mamy tutaj zespół holenderski. Grają uderzająco dobrze. Wydaje się, że mają 

oni religijny stosunek do swoich starych tradycji.
Spotkałam tennysona i Browninga. Powinnam bardziej lubić tennysona, niż 

lubię – mam na myśli jego wiersze. Browning jest czarującym mężczyzną. Bar- 
dzo lubię jego żywy umysł. muszę przeczytać jego wiersze, bo to wstyd, że nic 
o nich nie wiem.

obracamy się tutaj w większości literackich i artystycznych kręgów – i według 
mnie to jest prawdziwy „świat”. kończę swój list błaganiem, że może kiedyś, gdy 
nie będzie Pan miał nic lepszego do zrobienia – pomyśli Pan o mnie i prześle mi 
kilka słów, choćby tylko „mam się dobrze – dziękuję”. Nawet to mnie zadowoli 
– dlatego, że tęsknię za wiadomościami od Pana.

Do widzenia drogi mistrzu.
                                                  Szczerze oddana

Helena modjeska 
Pan Bozenta przesyła wyrazy najwyższego szacunku. 

List napisany czarnym atramentem na dwóch kartach papieru listowego z nadrukowanym na 
środku górnej części pierwszej stronicy okrągłym czarno-złotym monogramem modrzejewskiej 
z koroną. 

Harvard University, Houghton Library, Boston, mass., USa.

1 mowa tu o dramatach F. S c h i l l e r a  Maria Stuart oraz Intryga i miłość, a także  
W. S z e k s p i r a  Romeo i Julia oraz Miarka za miarkę.
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2 W i l l i a m  W i l l s  (1828–1891) – irlandzki dramatopisarz i autor piosenek. Jego nowa 
sztuka to Juana.

3 Córka mary appleton mackintosh i roberta Jamesa mackintosha (1806–1864) – e v a 
m a c k i n t o s h  (1843–1935).

4 r i c h a r d  m o n c k t o n  m i l n e s, l o r d  H o u g h t o n  (1809–1885) – poeta, członek 
Parlamentu.

5 a r c h i b a l d  P h i l i p  P r i m r o s e, l o r d  r o s e b e r y  (1847–1929) – polityk angielski 
(liberał), gorliwy rzecznik idei imperialnej, w latach 1894–1895 premier brytyjski. Żonaty z Hanną 
rotschild.

6 W bawarskim oberammergau od XVII wieku jest organizowane co 10 lat misterium pasyjne.

8
eLLeN terrY1 Do HeLeNY moDrZeJeWSkIeJ 

[Londyn], 9 II [1881]
moja Droga madame modjeska,
Bardzo bym chciała, aby kilku moich przyjaciół, którzy już dwukrotnie wi-

dzieli Adriannę2, zobaczyli ją jeszcze raz tak, bym mogła mieć wielką przyjemność 
zobaczenia ostatniego aktu z nimi.

Piszę, aby zapytać, czy będzie Pani tak bardzo miła, aby wysłać dla mnie lożę 
na n a s t ę p n ą  s o b o t ę  w i e c z ó r3 – będzie Pani?

Z czułym podziwem.
                                        Pozostaję Pani oddana

ellen terry

List napisany czarnym atramentem na złożonej na pół kartce papieru. Na ostatniej stronicy ślad 
kleju i brązowego papieru, najprawdopodobniej list był pierwotnie wklejony do scrapbooka.

University of California, Irvine, Ca., USa.

1 e l l e n  t e r r y  (1848–1928) – słynna aktorka angielska, występowała w wielu rolach 
szekspirowskich (m.in. jako Porcja w Kupcu Weneckim, Beatrycze w Wiele hałasu o nic, Desdemo-
na w Otellu, kordelia w Królu Lirze, Lady makbet).

2 Chodzi o sztukę e. S c r i b e’ a  i e. L e g o u v é g o  Adrianna Lecouvreur, w której mo-
drzejewska wielokrotnie grała, m.in. w Warszawie, Londynie, San Francisco.

3 W ową sobotę, 12 II 1881, modrzejewska występowała w Adriannie w Court theatre.

9
HeLeNa moDrZeJeWSka Do HeNrY’eGo W. LoNGFeLLoWa

Londyn, 12 IX 1881
Drogi mistrzu!
Nie wiem doprawdy, jak mam dziękować za Pańską dobroć. 
tak, otrzymałam ostatni tom Pańskich poezji1 i rozkoszowałam się nimi. każ-

dy wers mówił mi o Panu i byłam szczęśliwa mogąc je czytać. Dziękuję Panu 
z całego serca i proszę, aby wybaczył mi Pan moje długie milczenie. Londyn mnie 
wyniszcza; brak słońca odbiera mi ducha i pozbawia życia. Do niczego się tu nie 
nadaję, zwłaszcza gdy muszę grać co wieczór. Dlatego też nie sięgnęłam po pióro 
przez całą zimę. Codziennie chciałam pisać i co dzień czułam, że nie uda mi się 
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sklecić dwu zdań. to moje wyczerpanie to przedziwne uczucie, tak jakby jakiś zły 
duch chciał, bym płaciła za chwile szczęścia na scenie. 

Jeszcze jeden rok i będę z powrotem w ameryce, gdzie słońce mocniej świe-
ci, gdzie natura nie potrzebuje żadnych zabiegów, by być piękną, gdzie wreszcie 
mam nadzieję uścisnąć dłoń tego, którego szlachetna dusza inspirowała mnie 
i wspierała w najcięższych chwilach mego życia, i z kim łączy mnie dozgonne 
uczucie przyjaźni i wdzięczności. 

mam nadzieję, że pobyt nad morzem dobrze wpłynął na Pańskie zdrowie. my 
spędziliśmy sześć tygodni w Bretanii i dzięki kąpielom morskim i odpoczynkowi 
czuję się dużo lepiej. 26 września zaczynam trasę po prowincji, która potrwa do 
18 grudnia2. Później wracamy do Polski, by spędzić Boże Narodzenie z moją 
matką, której nie widziałam dwa lata. Będę mieć kilka występów w Warszawie 
i w innych miastach Polski, a później będę długo wypoczywać, by przygotować 
się należycie do powrotu do ameryki. 

Cieszę się ogromnie na myśl, że jeszcze raz dane mi będzie zobaczyć moją 
drugą ojczyznę. kocham amerykę i gdybym tylko nie miała obowiązków w Polsce, 
nie wahałabym się ani chwili, by osiąść tam na stałe. 

Nie potrafiłam się przywiązać do Londynu. Ludzi tutaj spowija mgła, zarów-
no pod względem fizycznym jak i duchowym. Niemożliwością jest dotrzeć do nich 
głębiej, przebić się poza ich powierzchowność. Żyjąc tu miewam wrażenie, jakby 
odgradzało mnie od nich przeszklone okno. moje oczy patrzą i widzą, ale gdy chcę 
dotknąć, nie natrafiam na człowieka, lecz na twarde, zimne, wypolerowane szkło.

Zawsze jednak zdarzają się wyjątki, więc i tu znalazłam kilka dobrych i życz-
liwych dusz, które długo będę wspominać. mimo to nie korci mnie zupełnie, by 
tu powrócić czy zostać na dłużej.

Zaczynam się rozgadywać i zapominam, że nie powinnam Pana męczyć zbyt 
długimi listami. kończę zatem prośbą: niech Pan będzie łaskaw wybaczyć mi moje 
milczenie i nie odpłaca tym samym. 

miałabym jeszcze jedną prośbę: moja przyjaciółka, Niemka z Berlina3, jedna 
z Pańskich wielbicielek, prosiła mnie, by dać jej jeden z Pańskich listów, gdyż 
chciała mieć Pański autograf. oczywiście, stanowczo odmówiłam, ale obiecałam 
jej, że napiszę do Pana z prośbą o przesłanie mi Pańskiego podpisu na kartce pa-
pieru. Jeśli wyświadczy jej Pan takie dobrodziejstwo, to jestem pewna, że będzie 
to cenić i hołubić.

mój mąż prosi, bym go polecała Pańskiej pamięci, on też cieszy się na myśl 
wyjazdu do ameryki. Do widzenia zatem, wkrótce tam będziemy, a wyczekując 
powrotu, przesyłam Panu, drogi mistrzu, wyrazy najwyższego szacunku. 

                                                         oddana
 Hélène Bozenta Chłapowska

                                                                      (modjeska)

List napisany na papierze listowym z nadrukowanym herbem Chłapowskich w lewym górnym 
rogu i adresem londyńskim: „145, Sloane Street, S. W.”, w prawym górnym rogu pierwszej stronicy. 
List na pierwszej stronicy obramowany czarną ramką (mourning letter), symbolizującą żałobę jed-
nego z korespondentów.

Harvard University, Houghton Library, Boston, mass., USa.

1 Zapewne Ultima Thule, wydane w 1880 roku.
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2 26 IX 1881 modrzejewska rozpoczęła tournée po miastach angielskich sztuką Frou-Frou 
w Birmingham, a zakończyła 17 XII 1881 Marią Stuart w Leeds.

3 Nie udało się ustalić, o kim jest mowa.

10
HeLeNa moDrZeJeWSka Do HeNrY’eGo LoNGFeLLoWa

[Londyn, XII 1881]
Drogi mistrzu,
Czy mogłabym polecić Pańskiej dobroci Pana oscara Wilde’a, mojego wiel-

kiego przyjaciela – poetę i człowieka światowego?1 Jestem przekonana, że go Pan 
polubi. Pisałam do Pana, drogi mistrzu, ale nie otrzymałam odpowiedzi2. mam 
nadzieję, że nie jest Pan niezdrów. 

Udajemy się na kilka miesięcy do Polski3, ale mój adres pozostaje ten sam: 
american exchange, 449 Strand London.

                                                                  oddana
Hélène modjeska

List napisany brązowym atramentem na papierze listowym z nadrukowanym herbem Chłapow-
skich w lewym górnym rogu i adresem londyńskim: „145, Sloane Street, S. W.”, w prawym górnym 
rogu pierwszej stronicy. List na pierwszej stronicy obramowany czarną ramką (mourning letter), 
symbolizującą żałobę jednego z korespondentów.

Longfellow Park, Cambridge, mass., USa.
1 oscar Wilde wyjechał do ameryki w 1882 roku z cyklem wykładów.
2 List nie jest znany.
3 Chłapowscy przebywali w Polsce od końca grudnia 1881 do kwietnia 1882.

11
HeLeNa moDrZeJeWSka Do GeorGe’a GroSSmItHa

[Londyn], [zapewne VIII 1882]
Szanowny Panie Grossmith,
Nie zamierzam używać kwiecistych zwrotów, lecz po prostu zapytać Pana, czy 

byłby Pan aż tak wyjątkowo dobry, by wziąć udział w koncercie, jaki organizuję 
dla biednych uchodźców w Walmer1. odbędzie się on 15 albo 18 tego miesiąca 
w domu lorda Denbigh2. Ja mam zamiar grać z m. Bertonem3 w sztuczce francuskiej 
i proszę artystów tylko o to, by wystąpili na scenie i zaśpiewali. mam nadzieję, że 
Pan szczerze mi odpowie, czy może Pan, czy też nie, jako że z pewnością nie 
chciałabym w żadnym wypadku stawiać Pana w sytuacji niewygodnej. Wiem, jak 
bardzo jest Pan zajęty i wielka to z mojej strony nieprzyzwoitość przyczyniać Panu 
pracy dodatkowej. 

        Z wieloma uprzejmymi przeprosinami,
                                                 pozostaję zawsze Panu oddana

                Helena modjeska

List jest przedrukiem z książki G. G r o s s m i t h a  A Society Clown (Bristol, J. W. arrosmith, 
1888). Nie zachowały się dane o jego postaci graficznej. 
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1 Była tam także polska szkoła klasztorna, w której uczyły się Felicja i Józefa Bendówny.
2 Lord Denbigh i jego żona Clara spędzali razem z Chłapowskimi wakacje w 1882 roku. 

oboje bywali gośćmi w londyńskim salonie modrzejewskiej.
3 Zapewne chodzi o P i e r r e’a  B e r t o n a , dramaturga i aktora, z którym modrzejewska 

była w roku 1882 w kontakcie.

12
HeLeNa moDrZeJeWSka Do PaNa BYNNera1

[Boston, I 1887?]
Szanowny Panie Bynner,
Jest mi bardzo przykro, że nie było mnie w domu, kiedy Pan i Pana siostra 

przyszliście, tak bardzo chciałam się z nią spotkać. 
Prosił mnie Pan o przesłanie fotografii. Niestety, nie posiadam żadnej, która 

mogłaby przywoływać mnie w Pańskiej pamięci – wszystkie są tak okropnie smut-
ne i złe. Jednakże mam nadzieję, że pewnego dnia będę w lepszym nastroju do 
pozowania i tak szybko, jak tylko uzyskam coś bardziej przyjemnego niż te, które 
zrobiłam ostatnio – uczciwie obiecuję przesłać Panu najlepsze, jakie znajdę. 

Z wieloma miłymi życzeniami dla Pana siostry i dla Pana
                                                                     Z poważaniem

Helena modjeska

List napisany czarnym atramentem na papierze listowym z kolorowym rysunkiem w lewym 
górnym rogu pierwszej stronicy, przedstawiającym dwóch młodych chłopców. 

Harvard University, Houghton Library, Boston, mass., USa.

1 Nie udało się znaleźć informacji o panu Bynnerze ani o wspomnianej w liście jego siostrze.

13
HeLeNa moDrZeJeWSka Do PaNI LaNDer1

[Waszyngton?, 22 II 1887?] 
Szanowna Pani,
Proszę mi wybaczyć opóźnienie w odpowiedzi na Pani liścik, ale dotarł on do 

mnie podczas popołudniowego przedstawienia, a mając wieczorem kolejne przed-
stawienie, byłam zbyt zajęta i zmęczona, by to zrobić zaraz. 

Będę bardzo szczęśliwa widząc Panią ponownie i rozmawiając z Panią – będę 
czekać na Panią dziś lub jutro o piątej po południu. Gdyby Pani chciała obejrzeć 
Jak wam się podoba albo Szuanów2, proszę dać mi w porę znać, żebym mogła 
zarezerwować miejsca czy lożę dla Pani. 

Z serdecznościami i mnóstwem pozdrowień
                                                             Szczerze oddana

Helena modjeska
kopia listu. 
University of California, Irvine, Ca., USa.
1 adresatka nieustalona.
2 Jak wam się podoba modrzejewska grała 23 II 1887, a Szuanów 24 II 1887 w albaugh’s 

Grand opera House w Waszyngtonie.
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14
HeLeNa moDrZeJeWSka Do PaNa BYNNera

[Boston], 26 III 1888 
Szanowny Panie Bynner,
mnie i panu Bozenta jest niezmiernie przykro, że nie możemy razem zjeść 

obiadu w przyszłą niedzielę, ale mamy inne zobowiązania na ten dzień. 
mamy jednak nadzieję zobaczyć Pana podczas naszego pobytu w Bostonie, 

w międzyczasie wyślę Panu fotografię z wieloma przeprosinami, że nie zrobiłam 
tego w zeszłym roku. 

Z pana Bozenty i moimi najlepszymi pozdrowieniami
                                                                     Panu oddana

Helena modjeska

List napisany czarnym atramentem na papierze listowym z nadrukowanymi inicjałami Hm 
w lewym górnym rogu, obramowany czarną ramką (mourning letter), symbolizującą żałobę jednego 
z korespondentów.

Harvard University, Houghton Library, Boston, mass., USa.

15
LaWreNCe Barrett Do HeLeNY moDrZeJeWSkIeJ 

Nowy Jork, 25 XII 1888
Do madame modjeskiej,
Żałuję, że nie otrzymałem pozytywnej odpowiedzi od Pani agenta1, odnośnie 

do Pani cennej współpracy. Następny sezon Bootha i mój2. Przesyłam bożonaro-
dzeniowe życzenia.

Lawrence Barrett

telegram. treść zapisana odręcznie na szarym formularzu z czarnym nadrukiem umieszczonym 
na górze stronicy: „the Western Union telegraph Company”. 

University of California, Irvine, Ca., USa.
1 Ów agent to zapewne a l  H a y m a n  (r a p h a e l  H a y m a n; 1847–1917) – menedżer 

teatralny, współpracownik Daniela Frohmana, wraz z którym założył amerykański Syndykat teatral-
ny. Prowadził 12 tournée amerykańskie modrzejewskiej (28 I – 9 II 1889).

2 Chodziło o wspólne występy edwina Bootha, Lawrence’a Barretta i modrzejewskiej. osta-
tecznie doszło do nich w latach 1889 i 1890.

16
HeLeNa moDrZeJeWSka Do WYDaWCY „NeW York tImeS” 

[Nowy Jork], 11 XI 1889
Nie ma ani jednego słowa prawdy w historii opublikowanej w „Heraldzie” 

tego rana dotyczącej mojego zespołu i osobistych relacji z panem edwinem  
Boothem. 

                                                                       Z poważaniem
Helena modjeska

Nie opisany wycinek prasowy, przechowywany w Bowers museum, Santa ana, mass., USa.
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17
HeLeNa moDrZeJeWSka Do PaNNY SaNGer1

Waszyngton, 3 IX 1891
Droga Panno Sanger,
Jak się Pani dziś czuje, po tak marudnym przyjęciu? mam nadzieję, że spała 

Pani całkiem dobrze i nie miała złych snów.
Chciałabym zobaczyć Panią piszącą na maszynie2. Czy mogę przyjść do Pani 

pokoju w trakcie Pani pracy?
                                    Au revoir
                                                       Szczerze oddana

Helena modjeska 
List napisany czarnym atramentem. W środkowej części góry stronicy nadruk: „executive 

mansion Washington”.
University of Indiana, Indiana, USa.
1 adresatka nieustalona.
2 maszyna do pisania stanowiła ciągle jeszcze nowość. modrzejewska była zainteresowana 

pisaniem na maszynie choćby ze względu na opracowanie Wspomnień i wrażeń.

18
HeLeNa moDrZeJeWSka Do HeNrY’eGo JameSa

Baltimore, 20 XI 1891
mój Drogi Panie James,
otrzymałam Pański miły list i śpieszę powiedzieć Panu, że będę zachwycona 

czytając Pańską nową sztukę1. Sądząc po Pańskim opisie, myślę, że rola będzie dla 
mnie odpowiednia.

Nie potrzebuję mówić, że Pańskie doniesienie pozostanie w doskonałym se-
krecie. Czy jest już zupełnie przesądzone, że Pani Genevieve Ward będzie kreować 
tę rolę w Londynie?

Wyznaję, że w sytuacji, w jakiej się znalazłam, abym mogła wykonać tę rolę 
uczciwie, powinnam najpierw zagrać ją w Londynie.

Proszę mi wybaczyć ten list napisany w wielkim pośpiechu i wierzyć, że jestem 
zawsze Panu oddana

Helena modjeska

List napisany czarnym atramentem na papierze listowym o formacie a5 po rozłożeniu, z na-
drukowanym u góry pierwszej stronicy herbem Chłapowskich w czarnym kolorze. 

University of California, Irvine, Ca., USa.
1 Chodzi o sztukę H. J a m e s a  The Tragic Muse (1890).

19
HeLeNa moDrZeJeWSka Do HeNrY’eGo JameSa

Nowy Jork, 24 I 1892
Pańska sztuka1 dotarła do mnie dwa tygodnie temu w Filadelfii. Czytałam ją 

i czytałam ponownie kilka razy. Sztuka jest zachwycająca, ale niestety nie mogę 
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siebie zobaczyć w roli madame Vibert. Nawet uczyłam się pierwszego aktu, lecz 
za każdym razem, kiedy powtarzałam kwestię, widziałam postać panny Gene- 
vieve Ward przede mną. Jestem przekonana o tym, że będzie ona doskonała w tej 
roli, a mnie brakuje pewnych elementów niezbędnych do tego, aby cieszyła się 
ona powodzeniem. Nie mogę wyrazić, jak bardzo mi przykro, że nie będę w stanie 
wystąpić w Pańskiej sztuce, ale jestem pewna, że nie mogłabym uczciwie oddać 
tej roli i, być może, grając ją uczyniłabym więcej złego niż dobrego.

myślę, że agnes Booth2 mogłaby osiągnąć sukces w tej roli, jak również sztu-
ka powinna być odegrana na scenie przez silny, nowoczesny zespół na przykład 
Palmera3 i zespół specjalnie zaangażowany do tej sztuki, podczas gdy mój zespół 
jest, jak my to nazywamy „legitimate” – bardziej odpowiedni Szekspirowi niż 
sztukom współczesnym.

Niedawno wystawialiśmy sztukę pod tytułem Countess Roudine4 i czułam się 
boleśnie rozczarowana moim zespołem. Bardzo dobrzy aktorzy wyglądali i grali 
jak kije – będąc bardziej przyzwyczajonymi do średniowiecznych szat niż do fra-
ków.

W związku z tym odsyłam sztukę, mając nadzieję, że pewnego dnia napisze 
Pan rolę, w której mogłabym osiągnąć sukces, choć jestem przekonana, że nie 
udźwignęłabym madame Vibert. Sztuka jest tak przepięknie napisana, że z odpo-
wiednią aktorką musi odnieść sukces. 

Z wieloma przeprosinami za trzymanie sztuki tak długo i najlepszymi życze-
niami jej sukcesu, pozostaję zawsze Pana wielbicielką

Helena modjeska
Czy chciałby Pan, abym porozmawiała z Palmerem o Pańskiej sztuce? trzymam 

naszą korespondencję w tajemnicy i nikt nie wie, że czytałam nową sztukę.

List napisany czarnym atramentem na papierze listowym z nadrukowanym u góry pierwszej 
stronicy herbem Chłapowskich w czarnym kolorze. 

University of California, Irvine, Ca., USa.
1 mowa o wspomnianej we wcześniejszym liście sztuce The Tragic Muse.
2 a g n e s  B o o t h  (1843–1910) – aktorka amerykańska.
3 a l b e r t  m a r s h a l l  P a l m e r  (1838?–1905) – amerykański menedżer teatralny, zwią-

zany głównie z madison Square theatre i Union Square theatre w Nowym Jorku.
4 m. m. F i s k e, P. k e s t e r, Countess Roudine (1892).

20
WaLter HINeS PaGe1 Do HeLeNY moDrZeJeWSkIeJ

[Boston, mass.], 2 I 1896 
Szanowna madame,
Być może Pani pamięta (i mam nadzieję, że z taką przyjemnością, z jaką ja 

pamiętam) artykuł, który była Pani uprzejma napisać kilka lat temu dla „Forum”2, 
kiedy byłem jego redaktorem. Pozwolę sobie to przypomnieć, ponieważ wtedy 
odniosłem wrażenie, że nosi się Pani z zamiarem w dogodnym czasie spisać swo-
je Wspomnienia – być może jako serię artykułów.

Wówczas nie mówiłem nic o takim wrażeniu, ponieważ „Forum”, które ma 
do czynienia głównie z kontrowersyjnymi sprawami, nie jest medium do publi-
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kacji Wspomnień; ale „atlantic monthly”3, jeśli pozwoli mi Pani to powiedzieć, 
jest najdogodniejszym ze wszystkich periodyków do takiego celu. Bez wątpie- 
nia pamięta Pani wybitny wkład tego rodzaju, jaki włożyła poprzez strony „atlan-
tic” w naszą literaturę Fanny kemble4. Nie wyobrażam sobie, aby było cokol- 
wiek bardziej interesującego niż seria podobnych artykułów napisanych przez 
Panią.

Pani życie na równi z karierą artystyczną jest bogate w doświadczenia i przy-
jaźnie na obu kontynentach i tak lojalnie podtrzymuje Pani żywe zainteresowanie 
ojczystym krajem, że jest pewnego rodzaju obowiązkiem, leżącym na Pani (jeśli 
mogę tak powiedzieć), aby kiedyś napisać relację z Pani kariery, zawierającą Pani 
opinie nie tylko na tematy dotyczące sztuki, ale również na tematy osobiste i pa-
triotyczne. oczywiście, Pani przyjaciele i wspaniała publiczność, których podziw 
i szacunek Pani zdobyła, będą najbardziej wdzięczni, a to, co Pani napisze, będzie 
oddziaływać nieustająco.

Pragnę zapytać w imieniu „atlantic monthly”, czy już teraz zdecydowałaby 
się Pani napisać kilka artykułów, i byłbym wdzięczny mogąc omówić z Panią ten 
temat.

                                                              Bardzo Pani oddany 
Walter H. Page

maszynopis na karcie o formacie a4.
Harvard University, Houghton Library, Boston, mass., USa.

1 Wa l t e r  H i n e s  P a g e  (1855–1918) – amerykański wydawca, dziennikarz i dyplomata.
2 H. m o d j e s k a, Endowed Theatres and the American Stage. „Forum” 11 (1892).
3 „atlantic monthly” – amerykański miesięcznik wydawany w Bostonie od 1857 roku. Zwią-

zany z nim był m.in. H. W. Longfellow.
4 F a n n y  k e m b l e  (1809–1893) – słynna aktorka brytyjska. Jej wspomnienia Old Wo- 

man’s Gossip zostały opublikowane w 1875 roku w „the atlantic monthly”.

21
JULIa marLoWe Do HeLeNY moDrZeJeWSkIeJ

[San Francisco?, I/II 1897]
Droga Pani modjeska,
Z całego serca dziękuję Pani za miłe słowa w związku z naszym przedstawie-

niem Romola1. to prawdziwa przyjemność wiedzieć, że moje wysiłki mogły 
znaleźć u Pani uznanie. Bardzo mi przykro, że [słowa nieczytelne] przywitania na 
scenie w wieczór Pani przybycia do teatru. obecnie będę mieć nadzieję, że Pani 
znów przybędzie i sprawi nam tę przyjemność.

                                               Zawsze szczerze oddana
 Julia marlowe taber

List napisany czarnym atramentem na papierze o formacie a5, złożonym na pół, z monogramem 
Jmt.

University of California, Irvine, Ca., USa.

1 Utwór G. e l i o t a  w adaptacji e. a. B a r r o n a. marlowe grała rolę tytułową, jej mąż – 
rolę tita.
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22
HeLeNa moDrZeJeWSka Do CaroLINe SeVeraNCe1

arden, 10 VII 1899
[...] Nie mogę Pani powiedzieć, droga Pani Severance, jak okropnie jest mi 

przykro, że nie jestem w stanie ruszyć się z domu. oczekiwałam na Pani przyjęcie 
z ogromną przyjemnością i jest trudno wyrazić, jak jestem rozczarowana. Jest Pani 
na mnie bardzo zła? Proszę wybaczyć mi tym razem, ponieważ czuję sie bardzo 
nieszczęśliwa z powodu tego niefortunnego wypadku2. 

Fragment listu napisany czarnym atramentem na kartce papieru o formacie a6.
University of California, Irvine, Ca., USa.

1 C a r o l i n e  m. S e y m o u r  S e v e r a n c e  (1820–1914) – amerykańska sufrażystka, za-
łożycielka organizacji kobiecych; walczyła o prawa kobiet w kalifornii.

2 Nie wiadomo, o jakim wypadku jest mowa.

23
HeLeNa moDrZeJeWSka Do tHomaSa FIeLDSa1

Buffalo, 30 I 1900
to więcej niż uprzejme ze strony Pana i Pani Fields, że przesłaliście mi tak 

pochlebny upominek. tym bardziej chciałabym zobaczyć wieniec, a fakt, że to jest 
kompozycja pięknej pani Withman2, dodaje szczególnego wdzięku do jego warto-
ści. Proszę nie wysyłać go przed 15 lutego. Przez następne trzy miesiące jesteśmy  
„w drodze” i przesyłka z pewnością byłaby doręczona pod zły adres. ale od  
15 lutego będziemy w Nowym Jorku przez około trzy tygodnie i jeśli zaadresuje 
Pan: c/o Fifth avenue theatre, to dotrze do mnie bezpiecznie. Błagam, czy może 
Pan powiedzieć Pani Fields, że przeczytałam biografię Nathaniela Hawthorne’a, 
co sprawiło mi więcej przyjemności, niż jestem w stanie wyrazić. Jakże wspania-
łą pracę ona wykonuje. Pana książkę doręczył mi pan Chłapowski i oczekuje 
wiele radości zapoznając się z bliźniakami królowej etc.3

Życie jest czasami piękne. Żyję teraz w oczekiwaniu Waszej wizyty w kali-
fornii. Pani Fields powiedziała mi, że ona sama, jak i prawdopodobnie pani Blanc4, 
odwiedzą krainę żółtych maków5, i modlę się codziennie o to, by ten pomysł został 
zrealizowany.

                            Z wyrazami miłości i podziwu
                                                                          Wasza 

Helena modrzejewska

List napisany czarnym atramentem na papierze listowym o formacie a5 po rozłożeniu, z na-
drukowanym u góry pierwszej stronicy herbem Chłapowskich w czarnym kolorze. 

Harvard University, archive, Boston, mass., USa.

1 t h o m a s  F i e l d s  – nie udało się ustalić, o kim mowa. Zapewne członek znanej rodziny 
Fieldsów – annie i Jamesa thomasa, literatów i publicystów.

2 Nie udało się ustalić, o kogo chodzi.
3 Nie wiadomo, o jakiej książce jest mowa.
4 Brak informacji na temat tej osoby.
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5 Żółty mak to kwiat charakterystyczny dla kalifornii, powszechnie nazywany „California 
poppy [mak kalifornijski]” lub „golden poppy [złoty mak]”, oficjalny kwiat tego stanu.

24
HeLeNa moDrZeJeWSka Do WILLIama HeNrY’eGo BLISSa1

albany, NY, 28 III 1900
Szanowny Panie Bliss,
Pan Chłapowski i ja będziemy bardzo szczęśliwi mogąc zjeść obiad z Panem 

i Panią Bliss2 we wtorek 10 kwietnia. 
Czy byłby Pan tak uprzejmy podać godzinę i zaadresować informację do 

Player’s Club? Zostanie ona nam przesłana, gdziekolwiek będziemy. 
Z podziękowaniami za Pańskie miłe zaproszenie i najlepszymi pozdrowienia-

mi od pana Chłapowskiego dla Pani Bliss i Pana,
                                        pozostaję szczerze oddana

Helena modjeska Chłapowska

List napisany czarnym atramentem na papierze listowym o formacie a5 po rozłożeniu, z na-
drukowanym u góry pierwszej stronicy herbem Chłapowskich w czarnym kolorze. 

Harvard University, archive, Boston, mass., USa.

1 W i l l i a m  H e n r y  B l i s s  (1835–1911) – amerykański filantrop, polityk i wykładowca.
2 a n n a  B a r n e s  B l i s s  (1851–1935) – przyjaciółka Chłapowskich, druga żona Williama 

H. Blissa, matka mildred Barnes (1879–1969). Była to bardzo znana rodzina filantropów i dyplo-
matów.

25
HeLeNa moDrZeJeWSka Do aNNY BarNeS BLISS

[albany, NY, początek IV 1900?]
Szanowna Pani Bliss, 
Proszę mi wybaczyć tak spóźnioną odpowiedź, ale miałam nadzieję, że będę 

mogła dostarczyć ją osobiście i zostawić naszą wizytówkę w Pani domu. okazało 
się, że nie mam chwili wytchnienia aż do czwartku, kiedy będziemy mieć to szczę-
ście, by przybyć do Pani domu o piątej po południu.

Pan Chłapowski łączy się ze mną w podziękowaniach za Pani uprzejme za-
proszenie.

Au revoir! 
                             Najszczerzej oddana

Helena modjeska Chłapowska

List napisany czarnym atramentem na kartce o formacie a5, złożonej na pół. 
Harvard University, archive, Boston, mass., USa.
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26
HeLeNa moDrZeJeWSka Do mILDreD BarNeS

[Nowy Jork, 12 IV 1900]
moja Droga Panno Barnes,
Przesyłam Pani kilka słów po polsku do madame Sembrich [kochańskiej], 

które może jej Pani dostarczyć z Pani wizytówką, i skorzystam również z tej oka-
zji, aby powiedzieć do widzenia albo au revoir Panu i Pani Bliss i dla samej słod-
kiej Pani. 

Spędziliśmy bardzo przyjemny wieczór z Państwem i Państwa gośćmi. 
                                                                Szczerze oddana 

Helena modjeska

List napisany czarnym atramentem na papierze listowym o formacie a6 po rozłożeniu, z na-
drukowanym u góry pierwszej stronicy herbem Chłapowskich w czarnym kolorze. 

koperta ze stemplem pocztowym: „New York apr12 1900 1-pm N.Y.”, pieczątką „Station H” 
w kształcie flagi oraz dwucentowym czerwonym znaczkiem. adresowana: miss mildred Barnes / 
524 Fifth avenue.

W kopercie znajdują się także list w języku polskim skierowany do marceliny Sembrich-ko-
chańskiej (zob. list nr 27) oraz wizytówka: mrs. ralph modjeska, na której, zapewne ręką modrze-
jewskiej, napisane po angielsku: „Będę w Nowym Jorku w Nowym amsterdamie [to nazwa hotelu] 
od wtorku 19 do soboty 23”.

Harvard University, archive, Boston, mass., USa.

27
HeLeNa moDrZeJeWSka Do marCeLINY SemBrICH-koCHaŃSkIeJ

[Nowy Jork, 12 IV 1900]
Droga Pani,
oto jest ta miła i piękna osoba [tj. mildred Barnes], o której mówiłam z Panią 

i która rzeczywiście Panią uwielbia. Jeżeli Pani może, to proszę ją przyjąć i parę 
słów do niej przemówić. 

Do widzenia! Z wyrazami przyjaźni i podziwu.
                                                                Zawsze ta sama 

          Helena Chłapowska

List napisany czarnym atramentem na papierze listowym o formacie a5 po rozłożeniu, z na-
drukowanym u góry pierwszej stronicy herbem Chłapowskich w czarnym kolorze. 

Harvard University, archive, Boston, mass., USa.

28
HeLeNa moDrZeJeWSka Do PaULa keStera

18 V 1900
Szanowny Panie kester,
W odpowiedzi na list z 101 błyskawicznie błagam, aby ostateczną odpowiedź 

na Pańską propozycję dotyczącą garderoby Henryka VIII dać, gdy porozumiem się 
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z moim menedżerem [Johnem C. Fisherem]. Napiszę do niego dzisiaj i tak szybko, 
jak tylko dostanę informację od niego, dam Panu znać.

                                                                  Z poważaniem
Helena modjeska

kopia listu. 
New York Public Library. manuscript and archive Division, New York City, USa.

1 List nie jest znany.

29
HeLeNa moDrZeJeWSka Do aNNIe FIeLDS

[Nowy Jork?], 13 IX 1901 
Droga Pani Fields,
to nieomal niemożliwe, by wyrazić, jak bardzo nam przykro, że nie mogliśmy 

złożyć wizyty w Pani domu, ale nagła zmiana pogody spowodowała u mnie zapa-
lenie gardła, co uczyniło moją podróż do manchesteru niemożliwą. a teraz jestem 
pod opieką doktora1 i próbuję zdrowieć, dlatego że moje próby zaczynają się 
w następny poniedziałek. to prawdziwie źle, jako że oczekiwaliśmy tak wiele 
przyjemności w ponownym zobaczeniu Cię, ale mam nadzieję, że w przyszłości 
los będzie bardziej łaskawy i będziemy mogli się znów spotkać kiedyś podczas 
następnej jesieni czy zimy. 

Z wyrazami nieustającego żalu i głębokiego szacunku
                                                    Szczerze oddana

Helena modjeska Chłapowska
Pan Chłapowski błaga, by o nim pamiętać i, proszę, przekaż też moje wyrazy 

miłości i pozdrowienia pannie Jewett, jeśli jest z tobą. Dopiero wczoraj dowiedzia-
łam się, że pani Withman straciła męża2. Co za okropny cios dla biednej kobiety! 
I och! te wiadomości o zdrowiu prezydenta są na dziś zniechęcające. Czuję się 
całkiem przygnębiona. ten okropny Czolgosz – jestem zawstydzona wiedząc, że 
jest Polakiem. a jeszcze mówią, że jego rodzice to uczciwi ludzie i że ten chłopak 
stał się anarchistą tu, w ameryce. Co wydaje mi się tym bardziej niewłaściwe, 
dlatego że urodził się tutaj, pod rządami władzy wybranej, i mógłby uważać się za 
obywatela tego kraju. ale jak mawiają Francuzi, „Cherchez la femme”3, i co do 
czego jestem przekonana, że to emma Goldman4 jest za to odpowiedzialna. 

Błagam, wybacz mi to długie postscriptum i uwierz mi, że zawsze jestem 
twoją wierną przyjaciółką. 

H. m.

List napisany czarnym atramentem na papierze hotelowym nowojorskiego Hotelu Savoy. 
Papier o formacie a5, ze złotym logo hotelu i jego adresem umieszczonymi na środku górnej części 
stronicy.

Harvard University, Houghton Library, Boston, mass., USa.
1 modrzejewska przebywała wówczas wraz z synową pod opieką lekarzy w uzdrowisku York 

Beach.
2 Brak informacji na ten temat.
3 „Cherchez la femme” (fr.) – „Szukajcie kobiety”.
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4 e m m a  G o l d m a n  (1869–1940) – feministka, liderka ruchu anarchistycznego w Nowym 
Jorku, aresztowana i skazana za nakłanianie Leona Czolgosza do zamordowania prezydenta USa 
Williama mckinleya.

30
HeLeNa moDrZeJeWSka Do CLarY HarrIott1

La Jolla, 18 VII 1902
Szanowna Pani Harriott,
to tylko krótka notka, aby podziękować za Pani list. Jestem tutaj przez następ-

ne dwa miesiące – na doskonały odpoczynek, prosto nad oceanem, w małej jaski-
ni w skale. mam mnóstwo czasu, aby przygotować krótką relację z mojej kariery 
tutaj i tak szybko, jak tylko tego dokonam – prześlę ją Pani2.

Jest mi bardzo, bardzo przykro słyszeć o Pani słabości, ale mam nadzieję, że 
wkrótce dojdzie Pani do siebie. Wiem, że tak będzie, jeśli Pani odpocznie i nie 
będzie myśleć o pracy przez tygodnie. robię sobie takie wakacje co roku – zapo-
minam role i próbuję być zupełnie głupia. Przykro mówić, że mi się to udaje – na 
pewien czas – i wtedy wracam do pracy silna i wypoczęta. 

Au revoir, droga duszo.
mój men child3 nie jest ze mną, ale przyjeżdża jutro, aby pobyć ze mną kilka 

dni – wtedy wróci do swojego hobby – ranczo.
oh, przy okazji. Nie jestem wcale „rozdrażniona” – przeciwnie, jestem zado-

wolona, że ludzie mają entuzjazm dla Pani książki4. Jako koleżanka artystka jestem 
z Pani dumna i nigdy nie waham się, aby to powiedzieć.

Z miłością i pocałunkami
                                                     Pani zawsze

Helena modjeska 
kopia listu.
University of California, Irvine, Ca., USa.
1 C l a r a  H a r r i o t t  (m o r r i s; 1849–1925) – aktorka amerykańska.
2 Nie wiadomo, o jakim tekście jest mowa.
3 „Men child” (ang.) – „mężczyzna-dziecko”; chodzi o karola Chłapowskiego.
4 Nie wiadomo, o jakiej książce mowa.

31
HeLeNa moDrZeJeWSka Do CoraLINN rICe1

Los angeles, Ca., 31 VII [1902]
moja najdroższa Lady,
oczekiwaliśmy Ciebie tutaj przez cały ten czas, a dopiero co dowiedzieliśmy 

się od pani Langenberger2, że jesteś w New Port [właśc. Newport, Ca.] i masz się 
lepiej. tak się cieszę na myśl, że odpoczywasz i że morskie wybrzeże Ci służy.

opuszczamy ranczo w następną sobotę albo niedzielę czwartego albo piątego 
sierpnia i wyjedziemy na Wschód ósmego3. 

Nie mogę wyjechać bez zadbania o Ciebie i twoich. Pan Bozenta i ja jesteśmy 
zupełnie niepocieszeni. Jeśli ciągle jesteś w New Port, moglibyśmy przyjechać do 
Ciebie i zostać z tobą przez parę godzin, dojeżdżając i wracając pociągiem. Czy 
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mogłabyś, proszę, przesłać mi słówko o tym do el toro? Będziemy tam w następ-
ny czwartek i zostaniemy na ranczu do czwartego sierpnia.

to dla nas zachwycający czas i jestem pewna, że spodobałby się również 
tobie. Joe tucholsky4 jest tutaj ze mną, wesoła jak zwykle, ale zostawiła nas zale-
dwie dwa dni temu.

mamy mnóstwo zabawy w basenie i na werandzie, obserwując ludzi i zawie-
rając znajomości. Jest tutaj kilka miłych rodzin – mam na myśli miłych, bystrych 
ludzi.

Au revoir! mam nadzieję zobaczyć Cię wkrótce.
Z wieloma wyrazami miłości dla Ciebie i najlepszymi życzeniami dla Pana 

rice’a
                                                    Pozostaję tobie oddana

Helena modjeska

List napisany czarnym atramentem na papierze listowym złożonym na czworo, o formacie a5 
po rozłożeniu, z herbem Chłapowskich umieszczonym w środku górnej części pierwszej stronicy. 

University of California, Irvine, Ca., USa.

1 C o r a l i n n  r i c e  (1850–1919) – wieloletnia przyjaciółka Chłapowskich, mieszkająca po 
sąsiedzku.

2 C l e m e n t i n e  L a n g e n b e r g e r  (zamężna: t u r c k) – córka Clementine Schmidt Lan-
genberger i theodora Schmidta.

3 Chłapowscy w sierpniu 1902 wypłynęli do europy.
4 J o s e p h i n e  t u c h o l s k y  (t u h o l s k y) – przyjaciółka modrzejewskiej; jej niezwykle 

oddana nauczycielka języka angielskiego sprzed debiutu w San Francisco; krótko w zespole modrze-
jewskiej.

32
HeLeNa moDrZeJeWSka Do CaroLINe SeVeraNCe

2 VIII 1903
Proszę mi wierzyć, że wysoko cenię Pani uprzejmość dla mnie, jako że nikt 

w tym kraju nie dał mi więcej dowodów prawdziwej przyjaźni i poświęcenia niż 
Pani. Jest ogromnym komfortem wiedzieć, że czasami Pani o mnie myśli. Z po-
nownymi podziękowaniami i wieloma dobrymi życzeniami, jestem zawsze naj-
bardziej oddana.

kopia listu.
New York Public Library. manuscript and archive Division, New York City, USa.

33
HeLeNa moDrZeJeWSka Do eLIZaBetH BUeHrmaNN

(List ralpha pisany w imieniu Heleny)
[arden?], 21 III 1904

Szanowna madame,
madame modjeska życzy sobie, aby przekazać Pani, że mlle Calvé spodziewa 

się Pani z aparatem o 10 w sobotę, jeśli pogoda pozwoli.
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Z najlepszymi życzeniami sukcesu
                                                               Pani oddany

ralph modjeski
mlle Calvé zatrzymała się w amnex.

kopia listu.
New York Public Library. manuscript and archive Division, New York City, USa.

34
HeLeNa moDrZeJeWSka Do eLIZaBetH BUeHrmaNN

tustin, Ca., 6 VII 1904
Droga Pani Buehrmann,
Dwa tygodnie temu otrzymałam Pani piękne fotografie i jestem z tego bardzo 

zadowolona. Cieszę się również, że wysłała mi Pani swój adres, umożliwiając mi 
podziękowanie Pani za uprzejmość przesłania swojej artystycznej pracy.

Zatrzymam Pani zdjęcia tak długo, jak długo będę żyła, i nie dam ich nikomu, 
nawet temu, kogo lubię najbardziej. Po mojej śmierci otrzymają je moi wnukowie.

Dziękując znów z najlepszymi życzeniami dla Pani wzrastającego sukcesu
                                                     Pani najbardziej oddana

Helena modjeska

kopia listu.
New York Public Library. manuscript and archive Division, New York City, USa.

35
HeLeNa moDrZeJeWSka Do CoraLINN rICe

[arden?, przed 12 X 1904]
Najdroższa Przyjaciółko,
Przyjedziemy w następną sobotę rano pociągiem lub, jeśli byłby duży deszcz, 

pojedziemy wprost do Santa ana, jako że droga przez góry może być za trudna dla 
koni.

Czy słyszałaś o tym, że anna Held1 z La Jolla ma zamiar wyjść za mąż 12 
października i zostaliśmy zaproszeni na ślub? Będzie żoną maxa Heinricha2. moż-
liwe, że słyszałaś o nim, jest on na Wschodzie dobrze znanym śpiewakiem.

opowiem Ci resztę, gdy się spotkamy, a do tego czasu – Au revoir – Naj- 
droższa.

Dziękuję Ci za twoje uprzejme zaproszenie. 
Wyrazy miłości dla wszystkich.
                                                Zawsze wiernie twoja

Helena Chłapowska

List napisany czarnym atramentem, na papierze listowym o formacie a5, złożonym na czworo, 
z herbem Chłapowskich umieszczonym w środku górnej części pierwszej stronicy. 

University of California, Irvine, Ca., USa.
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1 a n n a  H e l d  (zamężna: H e i n r i c h; daty życia nieznane) – niemiecka emigrantka; zor-
ganizowała (w 1894 roku) i prowadziła wraz z mężem, maxem Heinrichem, kolonię artystyczną 
„Green Dragon Colony” w La Jolla.

2 m a x  H e i n r i c h  – śpiewak, muzyk.

36
HeLeNa moDrZeJeWSka Do SteLLI PreBBLe1

Sobota, 11 III 1905
Droga Pani Prebble,
kiedy ostatni raz widziałyśmy się, powiedziała Pani, że olivier2 będzie wolny, 

jeśli tylko wynajmie Pani mężczyznę z żoną do pracy w domu. Czy będzie Pani 
tak łaskawa, aby wysłać oliviera na ranczo, jeśli nie będzie dłużej u Pani pracował? 
Być może młody pan Phillips3 albo Percy rice będą w stanie zabrać go na stację 
w przyszły wtorek i wysłać go do el toro.

Fragment listu wklejonego do scrapbooka ernesta Croziera Phillipsa. List na papierze o forma-
cie a6, napisany czarnym atramentem.

University of California, Irvine, Ca., USa.

1 Brak informacji.
2 o l i v i e r  – kucharz.
3 P h i l l i p s  – brak informacji. Być może, e r n e s t  C r o z i e r  P h i l l i p s  (1884–1951) 

– późniejszy aktor w zespole modrzejewskiej.

37
IGNaCY PaDereWSkI Do HeLeNY moDrZeJeWSkIeJ

Nowy Jork, IV 1905
Droga madame modjeska,
Szekspir znalazł w Pani interpretatora godnego swoich najdoskonalszych 

i najbardziej porywających fantazji, a w dziedzinie nowoczesnej komedii i tragedii 
subtelny urok każdej Pani kreacji uszlachetniały oryginały.

I. J. Paderewski

Wycinek prasowy. 
University of California, Irvine, Ca., USa.

38
HeLeNa moDrZeJeWSka Do LILLIaN eLSY rUSSeLL1

[b.m., po 2 V 1905]
Najdroższa Panno russell,
od czasu kiedy przysłała mi Pani swój cudowny list i książkę2, próbuję napi-

sać i podziękować Pani za pamięć o mnie, czemu ciągle przeszkadzają mili przy-
jaciele, którzy chcą mnie zobaczyć. to bardzo uprzejme z Pani strony, że Pani 
myśli o mnie, i najserdeczniej dziękuję za czarujący prezent. 
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Wydaje mi się bardzo dziwne, że Pani nazwisko nie pojawiło się na adresie 
z innymi gwiazdami i starałam się na próżno znaleźć przyczynę tego pominięcia3. 

ale nie wszystkie nazwiska są jeszcze podpisane i dokument zostanie wysła-
ny do Pani po podpis.

W następną niedzielę po południu opuszczamy Nowy Jork i nie wrócimy tutaj 
przez pewien czas.

Au revoir, droga Panno russell, wpadłabym do Pani, ale muszę zostać w domu 
z powodu okropnego przeziębienia, które wczoraj złapałam. 

Z miłością i życzeniami kontynuowania sukcesu
                                                                    oddana Pani

Helena modjeska

kopia listu.
New York Public Library. manuscript and archive Division, New York City, USa.

1 L i l l i a n  e l s a  r u s s e l l (1860–1922) – amerykańska aktorka i śpiewaczka.
2 List i książka nie są znane.
3 2 V 1905 odbył się pożegnalny benefis Heleny modrzejewskiej w metropolitan opera House.

39
HeLeNa moDrZeJeWSka Do NIeUStaLoNeGo aDreSata

[b.m.], 25 VI 1905
Jest dla mnie ogromną przyjemnością zarekomendować pana Charlesa [erne-

sta Croziera] Phillipsa jako nauczyciela wymowy. Jest on kompetentnym wykła-
dowcą Szekspira i zasługuje na ogromne zaufanie.

Helena modjeska

odręcznie napisana karteczka, wklejona do scrapbooka.
University of California, Irvine, Ca., USa.

40

LISt PoLeCaJąCY NaPISaNY PrZeZ HeLeNĘ moDrZeJeWSką 
W ULotCe rekLamUJąCeJ kUrSY aktorSkIe  

erNeSta C. PHILLIPSa
[b.m., 25 VI 1905]

Jest dla mnie przyjemnością zarekomendować pana ernesta C. Phillipsa jako 
wykładowcę i nauczyciela o niespotykanych walorach.

Drukowana ulotka reklamowa wklejona do scrapbooka ernesta Croziera Phillipsa. miejsce jej 
publikacji nie odnalezione.

University of California, Irvine, Ca., USa.
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41
H. m. BarStoW I LoUIS eVaNS Do HeLeNY moDrZeJeWSkIeJ 

Los angeles, Ca., 3 VII 1905
madame modjeska
arden, el toro, Ca.
Szanowna madame modjeska,
konserwatorium muzyczne w Los angeles pragnie niezwłocznie i szczerze 

wyrazić Pani nasz smutek i żal z powodu nieuprawnionego użycia Pani nazwiska 
jako członka wydziału.

Proszę pozwolić nam wytłumaczyć, aby mogła Pani zrozumieć jasno, że nie 
był to efekt celowy. Podczas naszego spotkania dyskutowaliśmy o uprzejmej su-
gestii pani Severance, że Pani cenna pomoc powinna być, w miarę możliwości, 
zapewniona. Jeden z naszych urzędników, przygotowując okólniki, wierzył, że fakt 
ten jest już dokonany i postanowiony. Nie widzieliśmy listu, dopóki wiele z nich 
nie rozesłano, i byliśmy z tego powodu głęboko zirytowani.

Szczerze ufamy, że zapomni Pani to oczywiste nadużycie i że możemy zaliczać 
się do Pani dobrych przyjaciół.

                                                                  Szczerze oddani
Wiceprezes 

                                                                                                  menedżer

maszynopis na papierze firmowym the Conservatory of music Los angeles, o formacie a4.
Huntington Library, San marino, Ca., USa.

42
marY aNDerSoN De NaVarro Do HeLeNY moDrZeJeWSkIeJ 

malvern [anglia], 25 IX 1905
Droga madame modjeska,
Czy mogę przesłać z serca płynące dobre gratulacje z powodu najwspanial-

szego sukcesu! Jakbym chciała raz jeszcze być świadkiem Pani [...] naśladownic-
twa. Będę oczekiwać na przeczytanie o Pani triumfach na scenach [...]1.

                   twoja z podziwem i czułymi pozdrowieniami
mary anderson de Navarro

Nie opisany, uszkodzony wycinek prasowy, przechowywany w University of California, Irvine, 
Ca., USa.

1 Ponieważ zachowany jest tylko fragment listu, nie wiadomo, o jakiej roli jest tu mowa. Być 
może, chodzi o benefis modrzejewskiej w metropolitan opera House 2 V 1905.
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43
HeLeNa moDrZeJeWSka Do marY aNDerSoN De NaVarro 

Nowy Jork, 21 X 1905 
Droga Pani de Navarro,
Jak to miło z Pani strony, że napisała Pani ten piękny list! Dziękuję Pani z ca-

łego serca za dobre życzenia i w zamian przesyłam moje: zdrowia i pomyślności dla 
Pani i Pani małej rodziny. Żywię nadzieję, że pewnego dnia, jeśli Bóg pozwoli, będę 
w stanie zobaczyć Panią i Pani bliskich. Zakładam, że wie Pani, jak wielu ludzi, 
a w rzeczywistości cała ameryka, ubolewa nad Pani odejściem ze sceny1. mimo 
wszystko jednak może będzie Pani szczęśliwsza z dala od tego wszystkiego. Czasy 
się zmieniły i warunki dla dramatu są zupełnie inne od tych, do których Pani przy-
wykła, kiedy ostatni raz dała Pani widowni rozkosz nie zapomnianej nigdy Perdity2. 
Ciągle nie mogę przestać myśleć o tym, że Pani powrót na scenę mógłby zmieść te 
wszystkie przeszkody, a Pani byłaby tutaj witana jak pełnoprawna królowa.

mając nadzieję, że ten dzień nastąpi, żegnam się przesyłając Pani wiele, wie-
le czułych zapewnień o mojej miłości.

Helena modjeska

Nie opisany wycinek prasowy, przechowywany w Bowers museum, Santa ana, mass., USa.

1 m a r y  a n d e r s o n  po poślubieniu antonia Fernanda de Navarro w 1890 roku zrezygno-
wała ze sceny.

2 Perdita jest postacią z Opowieści zimowej W. S z e k s p i r a. anderson zyskała ogromną 
popularność podwójną rolą Perdity i Hermiony, graną po raz pierwszy w 1887 roku w Londynie.

44
HeLeNa moDrZeJeWSka Do erNeSta C. PHILLIPSa

             Seattle, Wash., 7 I [1906]
tustin, przez Santa ana, kalifornia

Zmiana terminu otwarcia naszego przedsięwzięcia1. Zadepeszuj bezpośrednio 
do teatru tacoma, czy dołączą do nas w San Francisco piętnastego bieżącego mie-
siąca.

Helena modjeska

telegram, ze zgięciami świadczącymi o przechowywaniu go złożonego na trzy części. treść 
drukiem maszynowym zapisana na formularzu z odręcznym podpisem: modjeska. karta biała z gra-
natowym nadrukiem umieszczonym na górze stronicy: „Postal telegraph Commercial Cables” oraz 
logo firmy. telegram wklejony do scrapbooka ernesta Croziera Phillipsa.

University of California, Irvine, Ca., USa.

1 W czasie, gdy telegram ten został wysłany, modrzejewska występowała w małych miejsco-
wościach stanu Washington (w Seattle grała 1 i 2 I 1896), m.in. w tacoma (8 I). W San Francisco 
występy rozpoczęły się 16 I Makbetem.
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45
HeLeNa moDrZeJeWSka Do erNeSta C. PHILLIPSa

olympia, Washington, 9 I 1906
                   tustin, kalifornia
Przygotuj rossa w Makbecie [i] Don Juana w Wiele hałasu [o nic]1. 

modjeska

telegram. treść drukiem maszynowym zapisana na formularzu, który stanowi biała karta 
z granatowym nadrukiem umieszczonym na górze stronicy: „Postal telegraph Commercial Cables” 
oraz logo firmy. telegram wklejony do scrapbooka ernesta Croziera Phillipsa.

University of California, Irvine, Ca., USa.

1 modrzejewska w czasie tournée w sezonie 1905/06 grała Makbeta już wcześniej, od 18 XI, 
a Wiele hałasu o nic od 8 XII 1905.

46
HeLeNa moDrZeJeWSka Do CoraLINN rICe

Los angeles, [VIII 1906?]
Najdroższa muzo,
Do widzenia! Na kilka tygodni. Bardzo chciałam przyjechać do Santa ana 

i tustin, ale byłam okropnie przeziębiona, a pakowanie zajęło mi więcej czasu, niż 
się spodziewałam1.

Przesyłam Ci dwa moje ostatnie zdjęcia. Jedno jest dla Ciebie i jedno dla Cory 
Bates2. Napisałam tylko swoje imię na każdym z nich, więc możesz sobie wybrać.

Wyrazy miłości dla Ciebie i twoich najbliższych. Pan Bozenta błaga, aby o nim 
wspomnieć i przesłać najserdeczniejsze życzenia dla Pana rice’a.

                                                                                     twoja zawsze
Helena

List napisany czarnym atramentem na papierze firmowym Hotelu Lankershim w Los angeles, 
o formacie a6, z logo firmy w lewym górnym rogu pierwszej stronicy.

University of California, Irvine, Ca., USa.
1 mowa zapewne o wyprowadzce z ardenu, który został sprzedany w sierpniu 1906.
2 C o r a  B a t e s  – brak o niej informacji.

47
HeLeNa moDrZeJeWSka Do erNeSta C. PHILLIPSa

              Nowy Jork, [przed 17 IX 1906]
tustin, przez Santa ana, kalifornia 

Próby zaczynają się siedemnastego września.
modjeska

8.30 rano

telegram, ze zgięciami świadczącymi o przechowywaniu go złożonego na trzy części. Format 
a6 po rozłożeniu. treść drukiem maszynowym zapisana na białym formularzu z granatowym na-
drukiem umieszczonym na górze stronicy: „Postal telegraph Commercial Cables” oraz logo firmy. 

University of California, Irvine, Ca., USa.
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48
HeLeNa moDrZeJeWSka Do aNNIe FIeLDS

Indianapolis, 2 I 1907
Droga Pani Fields,
trudno jest wyrazić, jak uczyniła mnie Pani szczęśliwą swoją wiadomością. 

Pani miła notka i koleżeński list pani Long [Longfellow?]1 zostały odłożone do 
moich umiłowanych podarunków. Dziękuję z całego serca za miłą myśl, która 
nakłoniła Panią do przekazania mi tak cennego daru.

Z ponownymi podziękowaniami i najlepszymi życzeniami szczęśliwego roku
                                                czuła i pełna oddania dla Pani

Helena modjeska

List napisany czarnym atramentem na kartce o formacie a5, złożonej na pół.
Harvard University, Houghton Library, Boston, mass., USa.

1 List nie jest znany. Być może, chodzi o zgodę panny Longfellow na publikację listu  
H. Longfellowa z 1879 roku we Wspomnieniach i wrażeniach.

49
HeLeNa moDrZeJeWSka Do mINNIe maDDerN FISke

[b.m., po IV 1907]
Droga Pani Fiske,
Dziękuję Pani bardzo za miły list dotyczący moich młodych przyjaciół i pro-

tegowanej panny Gildy Varesi, jak również nieskończenie mocno za jej angaż. 
Wierzę, że uzna ją Pani za nadzwyczaj utalentowaną dziewczynę i czarującą 

osobowość. Bardzo się cieszę, że jest w Pani zespole, gdzie może się nauczyć 
jeszcze więcej, bo jest ona otwarta na doskonalenie się. 

Z najlepszymi życzeniami na nadchodzący sezon
                                                                Szczerze oddana

Helena modjeska
List napisany czarnym atramentem na kartce o formacie a5, złożonej na pół.
Library of Congress, Washington, D.C., USa.

50
HeLeNa moDrZeJeWSka Do PatrICk CamPBeLL 

orange, Co., [1908?]
Droga Pani Campbell – piękna elektro,
tego popołudnia widziałam sztukę, ale nie mogłam złożyć Pani wizyty po 

przedstawieniu1, gdyż z mężem jechałam do Los angeles i musiałam złapać pociąg 
w porze obiadowej. Co za prozaiczna rzecz mówić o pociągach i obiadach po 
zobaczeniu tego, co zobaczyłam.

Cóż za ogromna rola i cóż za cudowne osiągnięcie! tak bardzo się cieszę, że 
to zobaczyłam, ponieważ ta rzecz będzie ze mną żyć. Nigdy nie zapomnę chwil 
prawdziwego, artystycznego zachwytu, który tego wieczoru stał się moim udziałem 
i chcę Pani za to podziękować. Pani elektra jest piękna i jak najbardziej robiąca 
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wrażenie we wszystkich szczegółach i nie znam nikogo, kto mógłby tak grać tę 
rolę, jak Pani. każda poza, każda modyfikacja głosu była doskonała, ale, co naj-
bardziej było cudowne, uczucie, pasja, Pani własne ożywienie tej klasycznej po-
staci i uczynienie z niej prawdziwej – żyjącej – cierpiącej istoty. ale muszę przestać 
w obawie, że napiszę zbyt dużo. Wiem, jak bardzo musi być Pani zmęczona grając 
co noc i w każde sobotnie poranki i także podróżując. Japońska sztuka była cza-
rująca, a Pani córka2 bardzo słodka w swojej roli.

Bardzo żałuję, nie mogąc obu Wam powiedzieć „do widzenia”, ale mam na-
dzieję znów spotkać Panią pewnego dnia.

W międzyczasie mówię au revoir i bon voyage.
                                    Z czułym podziwem
                                                                     Zawsze Pani

Helena modjeska
List jest przedrukiem z książki P. C a m p b e l l  My Life and Some Letters (New York, Dodd, 

mead and Company, 1922). Nie zachowały się dane o jego postaci graficznej.

1 P a t r i c k  C a m p b e l l  grała elektrę w 1908 roku.
2 S t e l l a  C a m p b e l l  (1888–?) – aktorka amerykańska. Nie wiadomo, o jakiej sztuce jest 

mowa.

51
HeLeNa moDrZeJeWSka Do CoLLINa kemPera

[b.m., III? 1908]
Szanowny Panie kemper,
Przeczytałam Right Man1 i namawiam autora do przesłania Panu tekstu. Proszę, 

aby Pan to przeczytał, i proszę nie osądzać na podstawie początkowych scen, lecz 
przeczytać całość, a przekona się Pan, podobnie jak i ja, że autor jest wielce uta-
lentowany.

to była wielka przyjemność czytać, że Paid in Full2 jest takim dużym sukce-
sem.

Z najlepszymi życzeniami przyszłej dobrej [słowo nieczytelne]
                                                           Z wyrazami szacunku

Helena modjeska

List napisany czarnym atramentem na papierze listowym o formacie a6, z nadrukowanym u góry 
pierwszej stronicy herbem Chłapowskich w czarnym kolorze. 

University of arizona, tucson, az., USa.

1 mowa o dramacie Right Man autorstwa S. t r e a d w e l l. Zob. listy 52–53.
2 Sztuka Paid in Full e. Wa l t e r a; miała premierę 25 III 1908 na Broadwayu. Producentami 

byli C. kemper i L. Wagenhals.
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52
HeLeNa moDrZeJeWSka Do SoPHIe treaDWeLL1

tustin, 11 VI 1908
Droga Sophie,
Bardzo Ci dziękuję za książkę. Jak tylko skończę De morgana Alice for Shor2, 

przeczytam ją.
Prawie dwa dni spędziliśmy między Los angeles a New Port, aranżując prze-

róbki w domu, kupując meble, a również uczestnicząc w koncercie pana i pani 
Baker, i to jest powód, dla którego nie pisałam do Ciebie wcześniej.

mój kuzyn i jego rodzina jednak nie przyjechali, bo pani [karolina z Hilde-
brandów] opid była zbyt chora, by podróżować, ale inni tu są i wkrótce muszę się 
pakować i zamknąć nasze drzwi gościom. 

Dziś mamy wizytę pani Heinrich i młodej dziewczyny3 z Los angeles. W na-
stępną sobotę pana i pani mcCoy z córką i młodych Langen[bergerów], i tak 
w kółko.

Skorzystaliśmy z możliwości użycia zwolnionego przez Ciebie pokoju i wy-
polerowaliśmy podłogę i parapety okienne. to są wszystkie wiadomości od nas. 
och, tak, jest coś jeszcze więcej: nasz koń Dan staje się coraz mocniejszy, a Gip4 

zjadł wczoraj małego kurczaka, co zbulwersowało wszystkich.
Ciągle piszę cztery godziny dziennie. Wczoraj dostałam kolejny, dodający mi 

otuchy list od panny Gilder5, która pisze, że richard Gilder6 czytał moje Wspo-
mnienia i wrażenia i był „całkowicie” usatysfakcjonowany. to dodaje mi bodźca. 

mam nadzieję, że twoja sztuka7 zostanie doceniona i przyjęta przez kempera 
albo innego menedżera. 

Czy dasz mi znać, kiedy dostaniesz odpowiedź od nich?
Proszę, powiedz mi także, czy znalazłaś miejsce w jakimś czasopiśmie albo 

co następnie zamierzasz.
Pan Bozenta przesyła swoje najlepsze pozdrowienia dla Ciebie.
Au revoir, mam nadzieję, że spotkamy Cię w San Francisco w czasie podróży 

na wschód. 
                                       Z wyrazami miłości twoja

Helena modjeska
a swoją drogą Florence8 powiedziała mi, że kilka dni przed tym, zanim nas 

opuściłaś, zgubiłaś diamentowy pierścionek w swoim pokoju. Czy go znalazłaś? 
Jeśli tak, proszę, daj mi znać, dlatego że biedna Florence martwi się tym.

List napisany czarnym atramentem na papierze listowym o formacie a5 po rozłożeniu, z na-
drukowanym u góry pierwszej stronicy herbem Chłapowskich w czarnym kolorze. 

University of arizona, tucson, az., USa.

1 S o p h i e  t r e a d w e l l  (1885–1970) – czołowa amerykańska dramatopisarka i dzienni-
karka.

2 książka Alice for Short W. F r e n d  d e  m o r g a n a  ukazała się w 1907 roku w wydaw-
nictwie H. Holt and Company.

3 Nie udało się ustalić, o kogo chodzi.
4 mowa zapewne o psie.
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5 J e a n n e t t e  L e o n a r d  G i l d e r  (1849–1916) – dziennikarka, córka richarda Gildera.
6 r i c h a r d  Wa t s o n  G i l d e r  (1844–1909) – amerykański wydawca i poeta, od 1881 ro- 

ku wydawca „Scribner’s monthly”, później „Century magazine”.
7 Chodzi o Right Man S. t r e a d w e l l. Zob. list 51.
8 F l o r e n c e  – pokojowa modrzejewskiej.

53
HeLeNa moDrZeJeWSka Do SoPHIe treaDWeLL

Bay Island, Ca., 23 VII 1908
Droga Sophie,
Wybacz, proszę, tę spóźnioną odpowiedź, ale mój syn był tutaj i mój czas 

należał do niego.
Doprawdy, nie wiem, jaką dać Ci radę co do ceny twojego dramatu1.
młodzi autorzy zwykle żądają 100 dol. zapłaty oraz 2,5 % od dochodu. możesz 

o to prosić i zostawić do oceny pana murraya2. Nie da Ci pewnie więcej niż 1,5 % 
od dochodu, jeśli jest skąpy, i radziłabym Ci to przyjąć, gdyż będzie dobrą reklamą 
to, że twoja sztuka została wystawiona. możesz podnieść swoje wymagania na-
stępnym razem.

Nie zapomnij, że jesteś mężczyzną, bo w przeciwnym razie chciałby tę sztukę 
za darmo. kobiety autorki są uważane głównie za próżne głuptaski, które piszą dla 
samej chęci pisania. Gdy twoja sztuka odniesie sukces, wtedy możesz dodać 
„Sophie” przed nazwiskiem. 

Nie podpisuj umowy na dłużej niż rok. 
oczywiście musisz uwzględnić [opinię] pana murraya i zrobić małe zmiany 

– nie za wiele, gdyż to mogłoby obniżyć wartość twojego dzieła.
to wszystko. a teraz życzę Ci wielkiego sukcesu i pomyślności finansowej. 

tak bardzo jestem rada, że pisano o tobie w gazetach3. my tutaj urządzamy się 
z trudem. Domek jest tak mały, że musieliśmy wysłać wiele paczek do magazynu, 
ale jesteśmy szczęśliwi, a ja czuję się znacznie lepiej.

mam nadzieję znów usłyszeć wieści od Ciebie. Z pana Bozenty najlepszymi 
życzeniami

                                                        Szczerze oddana
Helena modjeska

List napisany czarnym atramentem na papierze listowym o formacie a5 po rozłożeniu, z na-
drukowanym u góry pierwszej stronicy herbem Chłapowskich w czarnym kolorze. 

University of arizona, tucson, az., USa.

1 Right Man S. t r e a d w e l l. Zob. list 51. 

2 Być może, to J a m e s  m u r r a y  (1837–1915), wydawca.
3 Gazety nieustalone.
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54
HeLeNa moDrZeJeWSka Do erNeSta C. PHILLIPSa

Balboa, 11 XII 1908
Drogi erneście,
Dziękuję Ci bardzo za twój miły list1. odsyłam załączone przez Ciebie refe-

rencje – podpisane; ale nie miałam czasu napisać, będąc tylko przez kilka godzin 
w Los angeles. mieszkamy na tue Island w oczekiwaniu na postęp robót w naszej 
posiadłości [Bay Island]. Przebudowujemy naszą chałupę i mamy trochę kłopotu 
z doprowadzeniem tego do końca. 

                   Wyrazy miłości dla matki i siostry2.
                                                                                oddana

H. modjeska

List napisany czarnym atramentem na kartce o formacie a5, złożonej na pół.
University of California, Irvine, Ca., USa.
1 List nie jest znany.
2 Nie udało się znaleźć informacji na ich temat.

55
HeLeNa moDrZeJeWSka Do PaNa CraNe1

Bay Island, Ca., 12 XII 1908
Szanowny Panie Crane,
Francuskie przysłowie mówi: „Mieux est tard que jamais”2, i zgodnie z tym 

przesyłam Panu bardzo spóźnione podziękowania za wyśmienitą herbatę i papie-
rosy. to było niezwykle miłe z Pańskiej strony, że myślał Pan o nas w chwili na-
szego odjazdu z Chicago. 

Napisałabym wcześniej, ale teraz jest tak dużo zamieszania w naszym domu, 
że nie mogłam znaleźć miejsca, gdzie by można było usiąść spokojnie nawet na 
chwilę. Przebudowujemy naszą willę i dom jest przewrócony do góry nogami. 
a jednak dobrze jest być tutaj. Pogoda jest wspaniała, tak wiele słońca! I jeszcze! 
Niebieskie niebo i woda, i purpurowe góry w oddali! kochamy to wszystko – na-
wet w obecnym nieporządku w naszym małym domu. Prawdziwie wierzę, że 
kalifornia stanie się w przyszłości domem dla sztuki i poezji. 

mając nadzieję, że ten liścik zastanie Pana i Pańskich bliskich w jak najlepszym 
zdrowiu, pozostaję wdzięczna i ponownie dziękuję, przekazując najlepsze pozdro-
wienia od pana Chłapowskiego. Papierosy bardzo mu smakują. 

                                               Szczerze oddana
Helena modjeska Chłapowska

List napisany czarnym atramentem na kartce o formacie a5, złożonej na pół.
University of Columbia, New York City, USa.

1 Brak informacji o tej osobie.
2 „Mieux est tard que jamais” (fr.) – „Lepiej późno niż wcale”.
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56
HeLeNa moDrZeJeWSka Do orGaNIZatorÓW  

koNCertU CHarYtatYWNeGo
[Bay Island, 8 I 1909]

Żałuję niezmiernie, że nie mogę wziąć udziału w pomocy charytatywnej z po-
wodu mojego stanu zdrowia.

Helena modjeska

Nie opisany wycinek prasowy, przechowywany w University of California, Irvine, Ca., USa.

A b s t r a c t

HeLeNa moDrZeJeWSka’S CorreSPoNDeNCe

edited by 
aLICJa kĘDZIora (Jagiellonian University, Cracow)  

mICHaLINa LUBaSZeWSka (Jagiellonian University, Cracow)

the present set of so far unpublished letters by Helena modrzejewska, written mainly in english, 
makes predominantly a matter of lesser importance in the Polish actress’ epistolographical achieve-
ments. Nevertheless it can be proved that those apparently trivial letters form a significant record of 
modrzejewska’s private life, and also take on a function of a material memento of the famous actress. 
Paradoxically, within the scope of their functional character that serve useful purpose, there are also 
the actress’ reflections about more intimate and existential matters as well as comments on the then 
political issues. a typological break is made by letters to a poet Henry W. Longfellow written origi-
nally in French. Shaped as an intimate diary in which the foreground is occupied by the writing 
subject and where communicative issues became blurred, the letters give a full image of modrze-
jewska’s writing craft. Linear reading of the set of letters trigger the elements of narration which in 
turn transforms into a kind of Helena modrzejewska’s biography. 
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Do rozpoznanego dotąd zespołu listów Heleny Modrzejewskiej i Karola Chłapow-
skiego dochodzą kolejne dwa. Ale jakie ciekawe! Wysłane razem, 22 lutego 1903 z Pozna-
nia; oba pisane ręką Chłapowskiego na papierze firmowym z nadrukiem: „Bazar Poznań-
ski Actiengesellschaft” oraz „Posen” przy dacie.

Pierwszy z tu zamieszczonych powstał pod dyktando Modrzejewskiej, co szczególnie 
nie dziwi, gdyż taka formuła korespondencji pojawiała się i we wcześniejszych listach 
(zwłaszcza gdy Madame była bardzo zajęta, a zapewne miało to miejsce i w tym przypad-
ku). Za ciekawe można uznać natomiast to, że Modrzejewska akcentuje w swoich sprosto-
waniach najważniejsze zdarzenia i wymienia osoby, które zadecydowały o jej karierze; jest 
to jakby podsumowanie życia.

Drugi z listów, ten już od samego Chłapowskiego, wydaje się jeszcze bardziej niezwy-
kły – to synteza uwag męża, najbliższego i najpilniejszego obserwatora kariery Modrze-
jewskiej, o sztuce scenicznej żony.

Znaczenia tym listom dodaje fakt, że ich adresatem był najznakomitszy krytyk teatral-
ny swej doby, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Feliks Koneczny.

Listy znalazły się, o dziwo, 500 metrów od domu rodzinnego Modrzejewskiej, w an-
tykwariacie Stefana Kamińskiego przy ul. św. Jana; tamtędy chodziła ona do szkoły  
SS. Prezentek. Na trop listów naprowadził nas mistrz gitary, bywalec antykwariatów – Jan 
Oberbek. Listy zgodziła się udostępnić aktualna właścicielka – Krystyna Kamińska. Oby-
dwojgu należy się za to wielkie podziękowanie.

O stopniu szczerości korespondencji pisze się wiele; w tym przypadku zdaje się, że te 
listy nie mogą kłamać – zbyt dobrze korespondenci się znali. A zatem nie dadzą się tu 
zastosować efektowne słowa Michelle Perrot we wprowadzeniu do tomu 4 Historii życia 
prywatnego: „Nie ma rzeczy mniej spontanicznej niż list, mniej przejrzystej niż autobio-
grafia, mająca tyleż skrywać, co odsłaniać” 1.

W publikowanych tu listach zmodernizowano pisownię oraz interpunkcję, ujednoli-
cono zapisy dat oraz ich sytuowanie, a także układ nagłówków i podpisów.

1 Historia życia prywatnego. T. 4: Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej. Red.  
M. P e r r o t. Oprac. A. C o r b i n  [i in.]. Przeł. A. P a d e r e w s k a - G r y z a, B. P a n e k,  
W. G i l e w s k i. Wyd. 2. Wrocław 2006, s. 12.
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KAROL CHŁAPOWSKI (W IMIENIU HELENY MODRZEJEWSKIEJ)  
DO FELIKSA KONECZNEGO

Posen, 22 lutego 1903
Szanowny Panie Doktorze,

piszę w imieniu i z polecenia żony mojej, p[an]i H. Modrzejewskiej, z prośbą 
o sprostowanie kilku drobnych pomyłek, które się zakradły do notatki biograficznej, 
w Pańskim artykule z „Przeglądu Polskiego” no [numer] za luty zawartej. Artykuł 
sam, a mianowicie analiza jej pracy scenicznej, nadzwyczaj ją zajął, i wielką doń 
wagę przypisuje, dlatego też chodzi jej o usunięcie pewnych niedokładności.

1o. Pierwszy występ pani M[odrzejewskiej] odbył się nie w N[owym] Sączu, 
ale w Bochni w r. 1861. Był to szereg trzech przedstawień amatorskich na cel 
dobroczynny, o ile pomni, na rzecz wdów i sierot po górnikach dotkniętych jakąś 
katastrofą.

Na pierwszym przedstawieniu przypadkiem był obecny Jan Chęciński, znany 
autor i aktor z Warszawy. Po przedstawieniu przyszedł za kulisy i dowiedziawszy 
się, iż to pierwszy występ p[an]i M[odrzejewskiej] – przepowiedział jej zaszczyt-
ną przyszłość. Może być, iż za pochwałą Chęcińskiego, a także i przyjęcie dozna-
ne od publiczności w tych przedstawieniach, zachęciło tak ją samą, jak i drugich 
amatorów do podjęcia się zawodu scenicznego na dobre – koniec końcem, zorga-
nizowali się w towarzystwo dramatyczne pod dyrekcją Łobojki, jedynego z ich 
grona, który miał doświadczenie praktyczne. Nowa organizacja udała się z Boch-
ni do Limanowej na 2 lub 3 przedstawienia, a stamtąd dopiero do Nowego Sącza. 
W towarzystwie Gubarzewskiego p[an]i Modrzejewska nigdy nie była.

2o. Przed tym pierwszym przedstawieniem w Bochni p[an]i Modrzejewska 
żadnego nie miała przygotowania, żadnego kierunku i żadnych odpowiednich 
lekcji. Wprawdzie poprzednio, 3 lata przedtem zgłosiła się do artystki teatru kra-
kowskiego, p[an]i Radzyńskiej (późniejszej p[an]i Hubertowej) z prośbą o wypró-
bowanie jej, a możliwie o naukę. Pani Hubertowa uznała, że kandydatka żadnego 
talentu nie posiada i że lepiej zrobi powracając do zajęć domowych.

3o. Pomiędzy owym pierwszym wystąpieniem, a wstąpieniem do składu teatru 
krakowskiego nie przepędziła p[an]i Mod[rzejewska] całego czasu na wędrówce 
w prowincji. W r. 1862 była już zaangażowaną do Teatru Skarbkowskiego we Lwo-
wie pod dyrekcją pp. Nowakowskiego i Smochowskiego – na role naiwne, lecz po 
6 miesiącach opuściła tę posadę, z powodu zbyt niskiej gaży (40 złr. miesięcznie). 
Podczas pobytu we Lwowie wspomina zawsze z wdzięcznością wielką życzliwość 
ukazywaną jej tak przez p. Smochowskiego, weterana scen polskich – jako też przez 
gwiazdę sceny lwowskiej – panią Anielę Aszpergerową, wówczas w całej pełni 
swego talentu będącą. Niewątpliwe, że przykład tak znakomitej artystki i w ogóle 
stosunek z taką organizacją wzorową, jaką był wówczas teatr lwowski, wpłynęły 
dodatnio na rozwój zdolności p[an]i M[odrzejewskiej]. Po Lwowie udała się p[an]i 
M[odrzejewska] do Czerniowiec, gdzie towarzystwo dawniejsze Łobojki, wzmoc-
nione nowymi siłami, zorganizowało się jako stały teatr polski. Byli tam między 
innymi Rapacki, Hennig, bracia Bendowie i inni, którzy później dostali się do 
Krakowa, tak że do pewnego stopnia w towarzystwie tym tkwił już zarodek póź-
niejszej słynnej organizacji krakowskiej. W ciągu lat 63 i 64 p[an]i M[odrzejewska] 
była dłuższy czas b. cierpiącą – i przeszło rok się odsunęła od sceny.
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4[o]. Gdy p[an]i Modrzejewska wezwana została w r. 1865 do teatru krakow-
skiego, zastała tam jako dyrektora scenicznego p. J. S. Jasińskiego. Ten to był 
p i e r w s z y m  i  j e d y n y m  nauczycielem i kierownikiem p[an]i Modrz[ejew-
skiej] w jej zawodzie dramatycznym.

Dziwna rzecz, że w wielokrotnych wzmiankach o owej świetnej epoce teatru 
krakowskiego z lat 1865–1869 – gdzie scena ta zabłysła takim blaskiem – rzadko 
bardzo spotkać się można z nazwiskiem dyrektora J. S. Jasińskiego. Prawda, że 
szczęśliwym trafem zgromadziło się tam sporo młodych talentów, ożywionych 
wielkim zapałem do pracy – prawda, że hr Skorupka jako organizator, a p. Stanisław 
Koźmian jako artystyczny instruktor (mianowicie w sztukach nowoczesnych) 
ogromnie się przyczynili do rozwoju tej organizacji – ale bodaj pierwsza zasługa 
należy się Jasińskiemu, który całą maszynę w ruch [w]prowadził i zaraz ją od 
początku na właściwą skierował drogę – pojedynczym aktorom ich właściwy zakres 
przeznaczył – i że tak powiem, pierwsze podwaliny położył tradycji teatru krakow-
skiego.

5o. Co do występów p[an]i Modrz[ejewskiej] w Warszawie w paźdz. 1868 
pisze Pan w swym artykule, że pierwsze jej przyjęcie było dość chłodnym – i że 
dopiero po kilku wieczorach zyskała powszechne uznanie. – Otóż jako naoczny 
świadek muszę zaznaczyć, że rzeczy się miały odmiennie. Zaraz pierwszego wie-
czoru, już po wypowiedzeniu Bajki o dwóch gołąbkach, objawił się entuzjazm 
publiczności, który się później potęgował, aż po ostatnim akcie doszedł do tego 
stopnia, że w całym ciągu swego zawodu p[an]i M[odrzejewska] rzadko równie 
gorącego doznała przyjęcia.

Także i dzienniki zaraz nazajutrz, z Wacławem Szymanowskim w „Kurierze 
Warszawskim” na czele, rozpisały się b. pochwalnie o nowej aktorce – a o ile 
pomnę, jeden wyjątek stanowił p. Kenig w „Gaz. Warszawskiej”, który dopiero po 
dłuższym czasie uznał jej wartość artystyczną.

6o. W dalszym ciągu swej wzmianki biograficznej piszesz Sz. Pan, że Modrze-
jewska w r. 1876 udała się do Anglii, a po popisach w Londynie udała się na po-
dróże do Ameryki. W rzeczywistości zaś żona wyjechała w r. 1876 do Kalifornii 
– przybyła tam w październiku – wystąpiła zaś pierwszy raz po angielsku na scenie 
w San Francisco w 1877. – W r. 1879 wróciła do Polski i grała w Krakowie i War-
szawie. Zaś w r. 1880, 1 maja, pierwszy raz wystąpiła w Londynie.

Tyle co do sprostowań. W jaki sposób je Pan umieścisz, to już sam będziesz 
wiedział najlepiej. Chodzi żonie mej głównie o miejsce pierwszego występu 
B o c h n i a  – później o krótki pobyt we Lwowie i o zaznaczenie życzliwości p[an]i 
Aszpergerowej i dyr. Smochowskiego – potem bardzo o wymienienie dyr. Jasiń-
skiego jako jej jednego i głównego nauczyciela – wreszcie o fakt, że kariera na 
scenie angielskiej rozpoczęła w Ameryce, a nie w Anglii.

KAROL CHŁAPOWSKI DO FELIKSA KONECZNEGO
Poznań, Bazar, 22 lutego 1903

Łaskawy Panie Doktorze,
załączone kartki zawierają sprostowanie notatki biograficznej, które przesyłam 
z polecenia żony.

II-2.indd   231 2012-12-04   15:51:44



232 K. CHŁAPOWSKI W IMIENIU SWOIM ORAZ H. MODRZEJEWSKIEJ DO F. KONECZNEGO

Obecnie zaś w imieniu własnym chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, co 
stanowi główny przedmiot Pańskiego pisma, tj. o analizie talentu i działalności 
artystycznej pani Modrzejewskiej.

Wziąłem sobie za ogólną zasadę nie odzywać się publicznie, a nawet i prywat-
nie, co do oceny jej pracy. Myślę wszakże, że nie będzie od rzeczy, jeżeli tym razem 
wykroczę przeciw tej regule i wobec tak obiektywnego zapatrywania jak Pańskie 
pozwolę sobie dołączyć mój pogląd – który jako pochodzący od najdawniejszego 
i najbliższego świadka jej pracy może mieć wartość względną wyjaśnienia.

O ile znam pa[nią] Modrzejewską, to główną podstawą tak jej natury, jako też 
i jej działalności jest bardzo bogata wyobraźnia, tj. ta sama siła, która w ogóle jest 
pierwszym warunkiem artyzmu. Do tego się przyłącza w niej wrodzone poczucie 
piękna, które przez kształcenie ciągłe wyrobiło w niej w wysokim stopniu rozwi-
nięty zmysł estetyczny. Trzecim czynnikiem będzie nerwowa wrażliwość właściwa 
Polkom.

Zdaniem nie tylko moim, ale dużo [!] jej znajomych, jest to tylko przypadek, 
że jej działalność czy twórczość artystyczna objawiła się w kierunku scenicznym 
i gdyby się była poświęciła bądź to sztuce plastycznej, bądź muzyce – a może 
nawet i piśmiennictwu – byłaby się również rozwinęła, gdyż z natury była uzdol-
nioną i do muzyki, i do rysunku, i do pisania.

Jest to zwykła rzecz w usposobieniach na wskroś artystycznych, obdarzonych 
wyobraźnią i poczuciem piękna.

Że praca ciągła, niezmęczona i sumienna, przyczyniła się do rozwoju wrodzo-
nych zdolności, samo się przez się rozumie, ale u pani Modrz[ejewskiej] powie-
działbym, iż więcej zawdzięcza ogólnemu kształceniu umysłu niż fachowym 
studiom.

Mówiłem o twórczości artystycznej. Jest to wyraz, którego p[an]i M[odrze-
jewska] nie lubi. Twierdzi ona, że jako aktorka nie ma na celu tworzenia, lecz 
tylko oddawanie wierne tworów autora. A przecież trudno zaprzeczyć, że indy-
widualność wykonawcy może podnieść lub zniżyć charakter przez autora zakre-
ślony.

Niemniej niektórzy krytycy zarzucają Modrz[ejewskiej], iż idealizuje zanadto 
swe role. Jest w tym zarzucie trochę słuszności, gdyż szuka ona w każdym cha-
rakterze ujemnym pewnych pierwiastków dodatnich, wierząc, iż takowe się znaj-
dują choćby w zarodzie w najgorszych ludziach. Uwydatniając takowe, ma ona na 
celu nie tylko podniesienie charakteru, ile także danie nam więcej prawdopodo-
bieństwa psychicznego przez rozmaitość odcieni.

Raz wszakże ustaliwszy w swej wyobraźni postać, którą ma przedstawić, 
stara się ją wykonać realistycznie.

Nie trzeba wszakże prawdziwego realizmu, a raczej tego, co się w teatralnej 
mowie zwie naturalnością – brać za jedno z tak zwanym n a t u r a l i z m e m  dzi-
siaj tak modnym. Ten ostatni kierunek, polegający na uplastycznieniu niesmacznych, 
a prawie zawsze niepotrzebnych szczegółów – wstrętnym jest każdemu, który ma 
poczucie piękna, i jest również do unikania na scenie, jak sztywny i przesadny 
konwencjonalizm, połączony z wrzaskliwą deklamacją (tak często jeszcze na 
scenach niemieckich spotykany) albo też sensacjonizm melodramatyczny, czyli 
gonienie za tanimi a grubymi efektami.

Amerykańscy i angielscy krytycy głównie w grze Modrz[ejewskiej] podnoszą 
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to, że jest artystką więcej niż aktorką. Jeden z nich, W. Winter, pisze, że główną 
cechą jej talentu jest harmonia.

Tutaj zaś, w jednym z felietonów „Czasu”, Konst[anty] Górski nazwał ją po-
etką – podnosząc poezję jako najważniejszy czynnik w jej twórczości.

Ja bym sobie pozwolił dodać, że urodzona i wychowana pod wpływem naj-
większego rozkwitu romantyzmu, jest na wskroś przesiąknięta do dziś dnia atmo- 
sferą, w której żyli nasi wielcy mistrze, i te tchnienie, które stamtąd przenosi, 
główny jej urok stanowi.

Próbkę tę analityczną działalności scenicznej p[an]i M[odrzejewskiej] przesy-
łam Łaskawemu Panu Dyrektorowi nie dla publikacji – ale jako komentarz pry-
watny do Jego artykułu. Ośmieliła mnie i skłoniła do napisania powyższych uwag 
obiektywność Pańskiego studium, jego gruntowność i ta szczera chęć dotarcia do 
dna tego, co stanowi talent p[an]i Modrzejewskiej i jej pracy.

Załączam wyrazy głębokiego poważania
                                                            sługa uniżony

Karol B. Chłapowski

A b s t r a c t

KAROL CHŁAPOWSKI TO FELIKS KONECZNY 
IN HIS AND IN HELENA MODRZEJEWSKA’S NAME. 

TWO UNKNOWN LETTERS

Edited by  
EMIL ORZECHOWSKI 

(Jagiellonian University, Cracow)

Two letters by Karol Chłapowski published here: the first written on Helena Modrzejewska’s 
request, and the second, a labor of love, both addressed to a distinguished theatre critic Feliks Konecz- 
ny, are in substance nearly an outline of the basic principles of Helena Modrzejewska’s art of acting. 
Additionally, they are an unusual expression of the memory about the first teachers of attitude to 
acting and to stage carrier. Worth mentioning is Chłapowski’s opinion that Modrzejewska might also 
have been fulfilled in other types of art which coincides with Norwid’s view that she might have 
become the first recognized Polish women writer. The two inconspicuous letters in question are 
crucial complements of a set of about 1500 letters written or received by Helena Modrzejewska and 
Karol Chłapowski.
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KLArA LeSzCzyŃSKA-SKOWrON 
(Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa)

O POŻyTKACH z BAdANIA PrzyjeMNOŚCI

PrzyjeMNOŚĆ W KULTUrze ePOKI rOzUMU. Pod redakcją Te r e s y  K o s t-
k i e w i c z o w e j. (recenzenci: Anna grześkowiak-Krwawicz, roman dąbrowski).  
Warszawa 2011. Wydawnictwo dig, ss. 332. „Biblioteka Badań nad Wiekiem Osiemnastym. 
Studia”. Nr 5.

Przyjemność w kulturze epoki rozumu jest publikacją zbiorową poświęconą jednemu 
z zagadnień kluczowych dla kultury oświecenia, które zdobywało wówczas własne miejsce 
w teoriach estetycznych i etycznych i jawiło się jako konstytutywny oraz pożądany obszar 
ludzkich doświadczeń. jego rosnące znaczenie w rozmaitych dziedzinach życia znajduje 
odzwierciedlenie w książce. Najwyrazistszą jej cechą jest różnorodność, widoczna na 
kilku płaszczyznach: po pierwsze – w bogactwie perspektyw, nie tylko dlatego, że wśród 
autorów znaleźli się literaturoznawcy, historycy sztuki i kultury, lecz także ze względu na 
poruszane niejako okazjonalnie problemy, które urastają do rangi nowych obszarów ba-
dawczych i wymagają poszukiwania nowych narzędzi, jak swojskość, obcość i wyklucze-
nie, egzotyka, relacja między człowiekiem a kształtowaną przez niego przestrzenią czy 
status i miejsce kobiety; po drugie – w obfitości poruszonych zagadnień, począwszy od 
języka, literatury i sztuki w ujęciu teoretycznym i w praktyce, przez filozofię, pedagogikę, 
politykę, życie społeczne i obyczaje, po naturę, podróże i kuchnię. W ten sposób książka 
pozwala spojrzeć na rozmaite aspekty kultury XVIII wieku jako na sferę możliwych przy-
jemności i dąży do całościowego, wyczerpującego uchwycenia wybranego tematu. Ta 
wielość zainteresowań i perspektyw jest przyczyną różnorodności form wypowiedzi, wśród 
których znajdują się zarówno prace przekrojowe, obejmujące całość zagadnienia, jak 
i szczegółowe analizy jednego lub kilku źródeł; rozprawy podsumowujące dorobek epoki, 
jak i szkice przedstawiające niewielki wycinek rzeczywistości, wskazujące nowe obszary 
badań. Autorzy w swoich artykułach sięgają po rozmaite materiały: pamiętniki, dokumen-
ty, gazety, sztychy, książki kucharskie, listy, wreszcie dzieła literackie, traktowane jednak 
raczej jako źródła wiedzy o kulturze niż przedmioty immanentnej analizy czy interpretacji; 
a wszystko po to, by wydobyć z nich spójny i holistyczny obraz przyjemności w epoce 
rozumu. Orientację w tej obfitości ułatwia przemyślana kompozycja tomu, rozpoczynają-
cego się od rozważań leksykograficznych, a kończącego się podsumowującą refleksją nad 
miejscem tytułowego zagadnienia w teoriach estetycznych. 

Książkę otwiera rozprawa Magdaleny górskiej Definicje i synonimy „przyjemności” 
w polskich i obcych słownikach XVI–XVIII wieku, poświęcona ewolucji tego terminu: od 
definicji o proweniencji antycznej, po rozumienie charakterystyczne dla myśli oświecenio-
wej – w zależności od punktu widzenia autora słownika, zakładanego czytelnika, środo-
wiska, w którym się obracał, lub poglądów teologicznych, filozoficznych czy estetycznych. 
z właściwą sobie skrupulatnością badaczka analizuje przedstawienia ikonograficzne łączą-
ce przyjemność z bólem i podkreślające jej nietrwałość, oraz jedno- i wielojęzyczne słow-
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niki francuskie, niemieckie, włoskie i łacińskie, w których jawiła się ona jako funkcja 
zmysłów, intelektu lub duszy i dzieliła się na uczciwą i występną. zwraca też górska 
uwagę na opracowania pokazujące, jak przyjemność zaczyna nabierać charakteru społecz-
nego (rozumiana jako łaska, fawor, grzeczność) albo hedonistycznego (rozrywki, piękne 
przedmioty, miłość), i na jej pojmowanie negatywne, łączące ją z rozpustą i zniewieścia-
łością. Autorka śledzi również przemiany tego terminu na gruncie polskim, prezentując 
ewolucję jego znaczenia od cechy przedmiotu (‛miły’, ‛wdzięczny’), przez związki ze 
sferą społeczną (analogiczne jak w dziełach leksykografów zagranicznych, ale szczególnie 
dowartościowane ze względu na specyfikę kultury szlacheckiej), po stale powracający 
kontekst moralizatorski.

Następna praca, autorstwa Teresy Kostkiewiczowej, pt. Przyjemność w XVIII wieku: 
perspektywa leksykologii, semantyki, estetyki, jest kontynuacją poprzednich rozważań na 
nowym, zasygnalizowanym w tytule obszarze. Badaczka analizuje zmianę znaczenia 
przywołanego terminu od aktualnego u początków oświecenia definiowania go jako cechy 
przedmiotu do współczesnego rozumienia go jako nazwy emocji. Wskazuje na kształtują-
ce się w wymienionej epoce pojęcie smaku jako zdolności identyfikowania tego, co przy-
jemne, i na relację między przyjemnością jako własnością rzeczy a rozkoszą jako wywo-
łanym przez tę rzecz uczuciem. Przedstawia też funkcje przypisywane przyjemności 
w teoriach literackich – początkowo, w myśl założeń klasycyzmu, służebne wobec pożyt-
ku, później zaś, pod wpływem koncepcji josepha Addisona, powiązanie przyjemności 
z wyobraźnią i wreszcie potraktowanie jako nadrzędnego celu dzieła literackiego. Autorka 
podkreśla, że zmiana charakteru przyjemności, jaka dokonała się w XVIII stuleciu: zamiast 
postrzegania racjonalnego (cecha utworu osiągana dzięki regułom, rozpoznawana za po-
mocą gustu) – pojmowanie emocjonalne, spowodowała przejście od obiektywizmu do 
subiektywizmu, charakterystycznego dla nowoczesnych teorii estetycznych.

Krótki szkic janusza ryby Rozkosze światowców: konwersacja poświęcony jest z ko-
lei zjawisku typowemu dla XVIII wieku – salonowej konwersacji. Badacz próbuje zdefi-
niować owo ulotne zjawisko i przypomina jego rolę w życiu elit, przede wszystkim fran-
cuskich, dla których była to nie tylko rozrywka pozwalająca odpędzić najgroźniejszego 
wroga – nudę, lecz także źródło wiedzy, uzupełnienie odebranej edukacji i szkoła smaku. 
Przywołując przykłady mistrzów, autorów najsłynniejszych bons mots, dzięki konwersacjom 
zyskujących sławę i pozycję, ryba ukazuje wagę tej czynności, wybiegającej znacznie 
poza granice zwyczajnej zabawy.

Punktem wyjścia artykułu Marcina Cieńskiego Przyjemności parkowe i ogrodowe 
w życiu i literaturze polskich oświeconych staje się esej Ignacego Krasickiego Ogrody 
z cyklu Uwagi. Opierając się na ogólnych refleksjach Księcia Biskupa, badacz porusza 
różne kwestie związane z tytułowymi zagadnieniami – od założenia ogrodu od strony 
praktycznej począwszy, na wpisanych w niego treściach, demonstrowanych za ich pomo-
cą koncepcjach i programach skończywszy. Na podstawie podręczników z epoki, prac 
teoretyków i rozważań literatów prezentuje wypływające z bycia właścicielem parku 
przyjemności: radość z jego posiadania i z obcowania z naturą, z patrzenia i z przechadzek, 
a także z odbierania pochwał ogrodu lub pisania o nim, oraz – obowiązkowo – z czerpanych 
z niego pożytków. Przedstawia również Cieński ogród jako przestrzeń, w której mają 
miejsce przyjemności innego rodzaju, jak bale, spektakle teatralne lub wspominanie zmar-
łych. Omawiając wymienione problemy, autor artykułu wskazuje obszary wymagające 
jeszcze analizy i zarysowuje nowe perspektywy badawcze.

Wojciech Kaliszewski w pracy Poznanie natury jako źródło przyjemności. Filozo-
ficzne i poetyckie konteksty szczęścia temat natury ujmuje jeszcze inaczej. zaczyna od 
przeciwstawienia przyjemności zmysłowej – z towarzyszącym jej przeczuciem rychłego 
końca – przyjemności intelektualnej, otwierającej nowe horyzonty i nieustannie utrzymu-
jącej umysł w napięciu. Przyglądając się temu drugiemu rodzajowi, badacz zauważa, że 
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tak definiowana przyjemność łączy się z doświadczeniem i nadzieją, która stanowi głów-
ną motywację do poznawania natury. Natura w tej perspektywie ukazuje się jako niewy-
czerpane źródło możliwości badawczych. Podobnie rozumiana jest naśladująca ją sztuka. 
różnica między nią a nauką to sposób potraktowania przedmiotu – o ile pierwsza dąży 
do całościowego, ujednolicającego ujęcia rzeczywistości, o tyle drugiej nie przeszkadzają 
pluralizm i konieczność specjalizowania się. Obie jednak w poznawaniu i pokonywaniu 
praw natury widzą drogę do samodoskonalenia się jednostek, a tym samym do rozwoju 
relacji międzyludzkich. Wiarę w możliwość realizacji tego wspólnego programu filozofii, 
literatury i nauki wskazuje autor jako przyczynę oświeceniowego optymizmu i niezachwia-
nej wiary w postęp, ich upadek zaś wiąże z odkryciem prawdy o niepoznawalności natury.

rozprawa Aleksandry Norkowskiej Miasto w literaturze: przestrzeń przyjemności 
„uczciwej” i „nagannej” poświęcona jest fascynującym badaczy zagadnieniom relacji 
między człowiekiem a tworzonymi przez niego przestrzeniami, wśród których miasto 
stanowi jedną z najważniejszych. Wskazana przez autorkę w tytule literatura to nie tylko 
dzieła sensu stricto literackie, lecz także pamiętniki, przewodniki i relacje z podróży. Na 
ich podstawie Norkowska prezentuje, jak w oczach ludzi XVIII stulecia (i mieszkańców 
rzeczpospolitej, i przybyszów) jawiły się polskie miasta. Uwzględnia takie ich elementy 
jak architektura stała i okazjonalna oraz przestrzenie wspólne, na których spotykali się 
ludzie różnego stanu, w tym m.in. parki, interpretowane jako miejsca otwarcia się na 
naturę. Nie jest to wszakże jedyna perspektywa, badaczka omawia też sposób postrzega-
nia miasta przez osoby z zewnątrz. Wśród różnorodnych ujęć znalazły się nie tylko pro-
gramowe przedstawienia terytorium miejskiego jako centrum zepsucia i zniewieściałości, 
lecz także tworzone w mniej lub bardziej świadomej opozycji do tego obrazu wizje 
miasta jako przestrzeni wielkich nadziei, zaspokajania potrzeb intelektualnych i popula-
ryzacji najnowszych osiągnięć nauki, wreszcie – terenu różnorodnych uciech i rozrywek. 
Autorka nie stroni również od wskazywania tematów rzadziej poruszanych: wśród nich 
na czoło wysuwa się problem mieszczan, ich życia codziennego, trudu pracy zarobkowej 
i odpoczynku po niej.

Elegijne przyjemności to szkic, w którym Tomasz Chachulski śledzi i odsłania przy-
czyny sięgania w XVIII wieku po elegię – gatunek w następnej epoce mający stać się, 
wedle słów autora, najbardziej „produktywnym”. Podstawą poszukiwania przyjemności 
w melancholii jest tu traktowanie elegii jako powrotu do siebie sprzed lat, umożliwiające-
go przywołanie minionego szczęścia i zarazem konstytuującego tożsamość podmiotu, 
dającego mu samopoznanie. Opierając się na utworach z epoki – przede wszystkim na 
poezji Franciszka Karpińskiego – badacz prezentuje dwa wypracowane wówczas przez 
literaturę sposoby przeżywania smutku: w samotności (preferowany przez „śpiewaka ju-
styny” i przez Franciszka dionizego Kniaźnina) i w gronie współczujących przyjaciół. 
refleksja nad elegią jako gatunkiem prowadzi również ku poszukiwaniu u ludzi oświece-
nia innych preromantycznych fascynacji tego typu, wśród których Chachulski umieszcza 
szkic Krasickiego z cyklu Uwag pt. Pamięć śmierci oraz świadectwa pierwszych na grun-
cie polskim recepcji edwarda younga – autorstwa Fortunata rydzewskiego i Franciszka 
Ksawerego dmochowskiego.

z pracy Pawła Kaczyńskiego „Słodka i dolegliwa razem rzecz…”, czyli trudne przy-
jemności ojcostwa w literaturze stanisławowskiej dowiadujemy się, w jaki sposób w pi-
śmiennictwie omawianego okresu odzwierciedlały się relacje ojciec–dzieci – kwestia 
żywotna w XVIII wieku, kiedy wychowanie stało się zagadnieniem kluczowym, stosun-
ki zaś między rodzicami a ich potomstwem zaczęły przybierać nowy kształt. Autor eks-
ponuje pierwsze symptomy tych przemian i sygnały wagi tego problemu, odnajdując 
w analizowanych dziełach pierwsze, często jeszcze schematyczne, przedstawienia ojcow-
skich przyjemności – biernego lub aktywnego uczestnictwa w dziecięcych zabawach, 
świadomości obowiązków i słodkiego ciężaru odpowiedzialności za wychowanie pełno-

III.indd   237 2012-12-04   15:54:18



238 reCeNzje

wartościowego człowieka i obywatela. Ponadto: przyjemności płynące z włączania się 
w opiekę nad dzieckiem na coraz wcześniejszych etapach jego życia, dumę z dostrzeżo-
nego podobieństwa, będącą też pociechą po stracie małżonki, wreszcie odnalezienie 
w latorośli podpory własnej starości. Kaczyński omawia także przyjemności przewrotne 
i postacie ojców tyranów, czyniących świadomie krzywdę własnym dzieciom, często pod 
pozorem pragnienia ich dobra. Przywoływane przez badacza utwory to przede wszystkim 
(choć nie wyłącznie) powieści i dramaty – gatunki, które najskuteczniej realizowały po-
stulat kształtowania świadomości szerokiego grona odbiorców. To tylko potwierdza 
istotność podjętego tematu.

Wprowadzenie do analitycznej części artykułu Marka dębowskiego Zabawy przy-
jemne i pożyteczne w oświeconej alkowie i zarazem w jej kontekst stanowi przywołanie 
najważniejszych założeń filozofii sensualistycznej, ze szczególnym naciskiem na wzrok 
jako najsubtelniejszy i najdoskonalszy z ludzkich zmysłów. jego znaczenie i rozwój badań 
nad nim prowadzonych przedstawione zostały na przykładzie dzieł trzech twórców: Ad-
disona, denisa diderota i johanna Wolfganga goethego, ich poglądów na istotne dla 
wyobraźni epistemiczne aspekty patrzenia, a także na związek między światłem i barwą 
a psychiką i emocjami. drugim kontekstem jest tu sfera seksualna, stanowiąca równie 
ważny obiekt zainteresowania oświeconych. Przedmiotem samej analizy jest zaś obszar 
wspólny obu tych zainteresowań – ryciny o tematyce erotycznej oraz funkcjonujące jako 
tło dla nich teksty literatury polskiej. rozszyfrowując znaczenia niesione przez obraz 
i ilustrując je powstałymi niezależnie od niego wierszami, autor prezentuje związki mię-
dzy różnymi rodzajami sztuki i łączące ludzi tamtego czasu fascynacje, myśli, dążenia.

Krystyna Stasiewicz w Kobiecych przyjemnościach w XVIII wieku zwraca uwagę nie 
tyle na przyjemności kobiet w ogóle, ile na te, które dostępne były jedynie wybranej grupie 
najbogatszych. Na podstawie biografii i źródeł z epoki ukazuje, w jaki sposób na terenie 
rzeczpospolitej realizowała się swoista „emancypacja” kobiet, które „wychodzą z cienia 
mężczyzn i z udanym skutkiem zaczynają pełnić, wbrew ograniczeniom społeczno-oby-
czajowym, nowe role [...]” (s. 125). Analizuje kolejno: teatr jako pole działania autorek, 
np. Franciszki Urszuli radziwiłłowej, lub miłośniczek utrzymujących prywatne sceny, 
m.in. Izabeli Czartoryskiej, a nierzadko też udzielających się aktorsko; muzykę i taniec, 
podróże, salonową konwersację – obszary działalności kobiecej, na których panie w mniej 
lub bardziej świadomy sposób przyczyniły się do upowszechnienia nowego modelu kul-
tury i kształtowania gustów. Autorka wspomina także o żeńskiej masonerii czy o „żywych 
zabawkach” (zwierzętach i karłach), stanowiących rozrywkę dla wybranych. Wreszcie 
sygnalizuje całą gamę odmian kreacji artystycznej kobiet: malarstwo, literaturę, muzykę, 
przekłady, pamiętniki, oraz ich rozrywki ze świata męskiego, takie jak polowanie czy 
karuzel, w których część magnatek znajdowała upodobanie. zgodnie z przedstawionym 
na początku założeniem badaczka prezentuje, w jaki sposób „Aktywność kobiet uwidocz-
niła się w dwóch aspektach: tworzenia i korzystania z dóbr kultury” (s. 125).

W obszernej rozprawie „Przyjemności” wszeteczne, czyli o prostytucji w Warszawie 
stanisławowskiej Magdalena Ślusarska opisuje sytuację obyczajową w stolicy, opierając 
się na dwóch dziełach z epoki – na Przewodniku warszawskim Antoniego Felicjana Na-
głowskiego i na Suplemencie „Przewodnikowi” autorstwa Antoniego Kossakowskiego. Na 
zarysowanym z rozmachem tle historycznym przedstawiającym dzieje omawianego za-
gadnienia badaczka rozpatruje poruszane w Przewodniku problemy związane z prostytucją 
zawodową. Porównuje wizję pisarza z rzeczywistością, referuje podnoszone przez niego 
kwestie konsekwencji nierządu (wśród nich najcięższą są choroby weneryczne). Prezen-
tuje powszechność zjawiska, jego podłoże, którym – jak się okazuje – nie jest bynajmniej 
poszukiwanie przyjemności, ale raczej oddalenie się od własnego środowiska i chęć zaję-
cia czasu. Przytacza też klasyfikację kobiet wszetecznych, ich zarobki, przewidziane kary 
i sposoby ich unikania, wreszcie – listę tych punktów na mapie stolicy, gdzie odbywały się 
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podobne praktyki. Autorka zwraca również uwagę na to, jak Nagłowski opisuje bohaterki 
swojego wiersza, co prowokuje do poruszenia tematu pozycji kobiety upadłej (jej poniże-
nia, braku perspektyw) i, egzemplifikowanej m.in. przez samego poetę, podwójnej moral-
ności. Porównuje też Ślusarska sytuację prostytutki zawodowej ze statusem metresy, ujętym 
w drugim z omawianych poematów. Ponadto – poprzez zestawienie Warszawy z innymi 
europejskimi stolicami – weryfikuje zawarty w obu pracach obraz upadku moralności 
i zalicza analizowane dziełka do obszernego kręgu twórczości opartej na stereotypie mia-
sta jako siedliska zepsucia.

Artykuł jarosława dumanowskiego Kwestia smaku. Kulinarne fascynacje oświecenia 
wprowadza czytelnika w obszary zainteresowania i metody badawcze nowej subdyscypli-
ny, jaką na gruncie polskim jest historia kulinarna, zainicjowana przez prace jeana-Louisa 
Flandrina w latach osiemdziesiątych XX wieku. jej historia i podstawowe założenia sta-
nowią wstęp do badań nad przemianami kuchni XVIII-wiecznej, które autor interpretuje 
w związku z ewolucją filozofii i kultury epoki, porównując główne reguły kulinarne baro-
ku i oświecenia. Pokazuje odejście od potraw mających łudzić wyglądem i przyprawieniem, 
od ostrych kontrastów smakowych, a skierowanie się ku immanentnemu smakowi dań, 
uwypuklonemu za pomocą ziół. W kontekście odrzucenia barokowej wymyślności i zwro-
tu ku klasycystycznej prostocie, harmonii i naturze przedstawia przemiany postrzegania 
wykwintności i zdrowia oraz usamodzielnienie się smaku słodkiego, który ujmuje jako 
metaforę upodobań ludzi tamtego czasu. zaznacza również wpływ poszerzania wiedzy 
o świecie – szczególnie zaś o krajach orientalnych – nie tylko na gust i upodobania, lecz 
także na kulturę i język, jakim mówiło się o kuchni.

Szkic Agaty roćko Osiemnastowieczna przyjemność ucztowania na dworach magnac-
kich stanowi uzupełnienie obrazu kuchni polskiej w XVIII wieku o jej stronę zewnętrzną. 
Sięgając do różnych źródeł z epoki, autorka porusza kolejne związane z wydawanymi przez 
magnatów fetami zagadnienia, począwszy od przepychu zastawy i dekoracji stołów, przez 
pojawianie się i popularyzację modnych potraw i napojów, po kształtowanie się wokół nich 
obyczaju i swoistej ceremonii. zwraca też uwagę na fakt, że integralny element oprawy 
uczty stanowiły rozrywki, takie jak muzyka czy teatr. W ten sposób tworzy całościowy 
obraz świętowania różnych uroczystości.

Praca jerzego dygdały Z życia towarzyskiego elit szlachecko-magnackich w Gdańsku 
w połowie 1757 roku (Przebendowscy, Adam Kazimierz Czartoryski i wielu innych) to 
drobiazgowa analiza rzadko przywoływanych źródeł, przede wszystkim czasopism i kore-
spondencji. Badacz pokazuje, jak przepełnione przyjemnościami życie codzienne wyższych 
warstw społeczeństwa przeplatało się z życiem politycznym na niewielkim, acz znaczącym, 
obszarze. Na tle wojny siedmioletniej i starających się wpłynąć do gdańskiego portu ro-
syjskich okrętów rozgrywają się wydarzenia towarzyskie, takie jak przyjazd Czartoryskie-
go w drodze do Anglii czy pogrzeb Konstancji z Ogińskich Czapskiej. Autor pokazuje też 
gdańsk jako miejsce spotkań różnego rodzaju ludzi (opozycji i zaufanych dworu saskiego, 
przybywających nieraz z głębi rzeczpospolitej, oraz rezydentów państw obcych) i rozma-
itych interesów (politycznych, których przykładem jest próba zdobycia informacji o przy-
czynach podróży Adama Kazimierza, i prywatnych: odzwierciedlających się w listach 
plotek, ocen i nowin ze świata), śledząc ślady wydarzeń wszystkich kategorii w gazetach 
i na mapie miasta.

Piotra Ugniewskiego Przyjemność i obowiązek. Stanisław August Poniatowski czyta 
wieści z Paryża to analityczny rzut oka na gazetki pisane ze stolicy Francji, które dostawał 
ostatni król Polski. Badacz omawia ich charakter, ocenia miejsce i rangę anegdot i plotek 
oraz wiadomości poważnych, starając się dociec ich znaczenia dla Stanisława Augusta 
i odkryć płynące z nich przyjemności.

rozprawa Barbary judkowiak Przyjemność w teoriach dramatyczno-teatralnych i jej 
osiemnastowieczne rewizje poświęcona jest problemowi przemian konwencji w teatrze. 
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U podłoża tychże przemian stawia autorka dwie antyczne teorie teatralne – Arystotelesow-
ską, sytuującą wśród przyjemności duchowych przyjemność związaną z oglądaniem wi-
dowiska scenicznego, a jej pochodzenia upatruje w mimesis, i Platońską, wedle której tego 
rodzaju przyjemność usprawiedliwiona może być tylko czerpanym z niej pożytkiem. Na-
stępnie judkowiak pokazuje, jak z upływem lat przyjemność zmienia swoje miejsce. Na 
przełomie XVI i XVII wieku jej źródłem staje się widowiskowość, zróżnicowanie i kontrast 
obrazów – domena Włochów, podczas gdy francuscy klasycyści szukają jej w ścisłym 
stosowaniu się do reguł i płynącym ze sztuki pożytku moralnym, przedstawionym w spo-
sób nie wykraczający poza dobry ton. Nieznacznie później klasycyzm Ludwika XIV widzi 
zaś przyjemność przede wszystkim w umiejętnym, zgodnym z zasadami wymowy zespo-
leniu res i verba. Wreszcie następuje powolne wyzwalanie się z przekonań o konieczności 
stosowania się do zasady trzech jedności. Autorka przywołuje nazwiska davida Hume’a, 
jeana Baptiste’a du Bosa i Antoine’a Houdara de La Motte’a jako twórców teorii dystan-
su estetycznego, odrzucających przekonanie, że mimetyczne podobieństwo, któremu widz 
poddaje się bez reszty, tracąc poczucie rzeczywistości, jest przyczyną przeżywania przy-
jemności, a doszukujących się jej raczej w możliwości poruszenia intelektu i emocji. Takie 
podejście pozwoliło na rozwój nowych, oświeceniowych gatunków i wykorzystanie spo-
łecznego i dydaktycznego potencjału teatru. Badaczka uzmysławia też, jak tworzone w imię 
tych nowych wartości teorie teatralne – przede wszystkim diderota – poświęcone grze 
aktorskiej i efektowi tzw. czwartej ściany prowadzą do powrotu, inaczej rozumianej i umo-
tywowanej, pełnej iluzji, a ta „otwiera drogę do dziewiętnastowiecznego realizmu teatral-
nego – kolejnej konwencji, która okaże się gorsetem, jaki trzeba będzie rozbijać po latach, 
by znów przeżyć w teatrze przyjemność” (s. 241).

Artykuł Ireny Kadulskiej Uroki widowiska pod obłokiem dla różnego stanu ludzi 
(niedziela 14 września 1788 r. w Łazienkach) to analiza ludycznej i politycznej strony 
obchodów uroczystości odsłonięcia pomnika jana III Sobieskiego. Autorka rozszyfrowuje 
ukryty, lecz czytelny dla ówczesnych, przekaz, mimo swej rozrywkowej oprawy będący 
elementem propagandy Stanisława Augusta Poniatowskiego, realizowanej m.in. poprzez 
sporządzanie kalendarza dni ważnych, świętowanych. rzuca też światło na nie znaną 
uczestnikom stronę organizacyjną festynu i wywołane przezeń reakcje, a także przedstawia 
go zarówno jako pierwsze zbiorowe widowisko polegające na wspólnym tworzeniu i od-
czytywaniu sensów politycznych (co miało stać się częstą praktyką w latach ostatecznego 
upadku i niewoli rzeczpospolitej), jak i jako jedno z wielu świąt, których obchody uległy 
teatralizacji.

Kazimierz Puchowski w pracy Rekreacja w elitarnych szkołach Europy epoki oświe-
cenia prezentuje, w jaki sposób wykorzystywany był czas wolny od nauki – najważniejsza 
z uczniowskich przyjemności – w elitarnych szkołach jezuickich. Badacza interesują 
szczególnie placówki łagodzące surowe reguły i włączające w program humanistyczny 
przedmioty, które miały, wedle formuły o dostosowywaniu zasad kształcenia do celów 
państwa i rodziny, przygotować młodego szlachcica do godnego reprezentowania rodu i do 
wypełniania obowiązków towarzyskich i społecznych. Puchowski przytacza przykłady 
wzbogacania tradycyjnego sposobu wychowania – w oddaleniu od najbliższych, ze ściśle 
uregulowanym trybem życia i konkurencją jako głównym środkiem motywacji – o zajęcia 
mające wyrobić sprawność fizyczną i smak artystyczny oraz użyteczne w życiu towarzyskim 
(konwersacja, grzeczność). Przedstawia też głosy za i przeciw podobnym przemianom na 
gruncie polskim. Przyglądając się harmonogramom i codzienności w różnych szkołach, 
pokazuje, jak kolegia jezuickie starały się sprostać nowym oczekiwaniom, wcielały oświe-
ceniowe postulaty łączenia przyjemnego z pożytecznym i kształtowały nowożytnego 
człowieka.

W artykule Przyjemność a konserwatywna moralistyka francuska w bibliotece i pro-
gramie Collegium Nobilium Wojciech Sajkowski opisuje proces wplatania rozważań 
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o przyjemności w tradycyjne teorie moralne oraz jego regres, wywołany nasileniem się 
sporów między konserwatystami a filozofami. Przedmiot badania stanowią dla Sajkow-
skiego znajdujące oddźwięk w rzeczpospolitej dzieła Nicolasa Malebranche’a, Charles’a-
-François de Claville’a, Nicolasa-Charles’a Trubleta i Louisa-Antoine’a Caracciolego. 
Uczony śledzi w tych dziełach odchodzenie od akceptacji życia przyjemnego jako stanu 
naturalnego dla dobrze urodzonych, bez którego staliby się oni przedmiotem ośmieszenia 
i osamotnienia. Omawia przedstawianie przyjemności jako czynnika dzięki percepcji 
piękna pozwalającego bez wysiłku wykształcić w sobie dobroć. Propagowanie przekonania 
o bezinteresowności jako o źródle przyjemności i najsubtelniejszej z cnót prowadzi też do 
rezygnacji z przyjemności zmysłowych na rzecz przyjemności prawdziwych, czyli rozwa-
żań nad cnotą.

W centrum zainteresowania zofii rejman w artykule Rozkosze negacji. Inny i obcy 
w kulturze polskiego oświecenia stoją z kolei przemiany wizerunku obcokrajowca i wzo-
rującego się na nim fircyka – głównego bohatera negatywnego w twórczości oświeconych. 
Autorka, próbując wyzwolić rozpatrywanie relacji między rodzimym a obcym z kategorii 
cierpienia i prześladowania, mechanicznie przenoszonych z badań nad późniejszymi 
wiekami, prezentuje kolejne spojrzenia na przybyszów z zewnątrz, którymi w literaturze 
byli najpierw Niemcy, a później Francuzi. Tym ostatnim, początkowo postrzeganym 
najpierw (przede wszystkim przez środowisko królewskie) jako krzewiciele zachodniej 
cywilizacji, dość szybko został przeciwstawiony rodzimy wzór oświeconego sarmaty 
i wkrótce zastąpił ich, wprowadzony na scenę przez Franciszka Bohomolca, „obcy z wy-
boru”. Badaczka zadaje pytanie o przyczyny zarówno negatywnego, jak i pozytywnego 
stosunku do cudzoziemców, przejawiającego się w postaci fircyka i żony modnej, bez-
myślnie wcielających w życie zwyczaje wielkiego świata. Stawia też tezę, że mógł to być 
oświeceniowy symptom konfliktu pokoleń. Ukazuje wreszcie, jak z upływem czasu „obcy” 
stawał się „swój” w krytyce pokolenia romantyków, traktujących go na równi z bracią 
szlachecką jako świadectwo złego smaku, i późniejszych, dla których był on symbolem 
dawnej Polski, tak samo wyrazistym jak kontuszowy sarmata. W rozważaniach rejman 
pojawia się jeszcze jeden aspekt swojskości i obcości – przyczyny tak wyrazistego kon-
trastu ocen i ciążenia ku kulturze francuskiej, choćby poprzez nieudolne naśladowanie. 
Autorka doszukuje się ich przede wszystkim w intensywnej fascynacji obcym wzorcem 
w kręgu elit i w panującym w europie, a upowszechnianym głównie przez Prusy, wize-
runku rzeczpospolitej jako kraju barbarzyńskiego, należącego do nieucywilizowanej 
części europy.

Artykuł Izabeli zatorskiej Przyjemność podróżowania, czyli (tylko?) przyjemność 
pisania (o podróży) poświęcony jest trzem relacjom z wypraw do miejsc egzotycznych: 
Louisa-Antoine’a Bougainville’a, Maksymiliana Wiklińskiego i Bernardina de Saint-Pier-
re’a. Autorka wnikliwie analizuje ich treść, wskazując na momenty zetknięcia się stanu 
faktycznego i wyobrażeń na różne tematy – m.in. stereotypu cnotliwego dzikusa, wcielonej 
w życie swobody obyczaju i jej efektów, wreszcie konsekwencji życia wśród samych 
rozkoszy (najdotkliwszą wydaje się popadnięcie w niewolę). zatorska wspomina też 
o przyjemnościach (przede wszystkim zmysłowych) czekających w odwiedzanych miej-
scach i o poprzedzających je przykrościach żeglugi. Bada także rozbieżności między od-
czuwaniem a przedstawianiem rzeczywistości – inne u każdego z autorów: uciekanie 
w fikcję i krytyka faktów u Saint-Pierre’a, wzbogacanie relacji i zacieranie negatywnych 
wrażeń w wersji oddanej do druku w porównaniu z prowadzonym na bieżąco dziennikiem 
u Bougainville’a i wreszcie negatywny obraz w raporcie Wiklińskiego, w którym doszukać 
się wszakże można też przyjemności ze wspominania.

zamykająca całość rozprawa Kostkiewiczowej Koncepcje przyjemności w myśli este-
tycznej XVIII wieku stanowi przegląd idei estetycznych doby oświecenia. Autorka wylicza 
dokonujące się na tym polu zmiany, wychodząc od tradycyjnego, sięgającego antyku 
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przekonania Nicolasa Boileau o tym, że przyjemność musi być powiązana z pożytkiem 
i wypływać z doskonałego wypełnienia uniwersalnych reguł. Następnie przedstawia teorie 
innych filozofów epoki, zaczynając od tych, którzy za źródło przyjemności uważali naśla-
dowanie rzeczywistości: Charles’a Batteux, Addisona, du Bosa, jeana-François Marmon-
tela. Pokazuje przy tym, w jaki sposób przyjemność zostaje przeniesiona z przedmiotu do 
sfery umysłu podmiotu i ulega subiektywizacji. Ostatnie z omówionych przez Kostkiewi-
czową koncepcji – etyczna johanna georga Sulzera, edmunda Burke’a, zastępująca przy-
jemność zadowoleniem i piękno wzniosłością, oraz diderotowska, proponująca bezintere-
sowne czerpanie przyjemności z tekstu – nie zajmują się już relacją między rzeczywistością 
a jej przedstawieniem, lecz w centrum zainteresowania stawiają oczekiwania, potrzeby 
i dyspozycje intelektu odbiorcy. dopełniają też prezentowany przez badaczkę obraz zmia-
ny, która stanowiła fundament nowoczesnych teorii estetycznych – idzie o dostrzeżenie 
subiektywnego i podmiotowego charakteru doświadczenia estetycznego, realizującego się 
w konkretnym odbiorze i zależnego od specyfiki jednostki.

recenzowana książka przez swoją różnorodność wciela w życie postulaty formuło-
wane w odniesieniu do współczesnej humanistyki – wykracza poza jedną tylko dziedzinę, 
pozwalając przez pryzmat pojęcia przyjemności spojrzeć na kulturę, obyczajowość i histo-
rię wieku świateł. Urzeczywistnia ambicję przedstawienia całościowego obrazu epoki, 
choćby tylko z perspektywy tytułowego zagadnienia. Wskazuje nie zbadane jeszcze ob-
szary i proponuje metody poszukiwań. dotyka również cieszących się popularnością te-
matów, takich jak obcość czy kwestia kobieca, ale w sposób dyskretny i dowodzący, że 
można je poruszać bez zamykania się w schematach i bez budowania dyskursu „przeciw” 
– nie czyni z nich głównego nurtu zainteresowań. dzięki zaprezentowaniu w omówionym 
zbiorze rozmaitych punktów widzenia wymyka się on posądzeniom o subiektywność 
i selektywność problematyki i jest znakomitym odzwierciedleniem tego, jak wiele możli-
wości niesie zwrot kulturowy w badaniach nad literaturą, dziejami i sztuką. A przede 
wszystkim – jest przyjemną lekturą.

A b s t r a c t
KLArA LeSzCzyŃSKA-SKOWrON 
(Institute of Literary research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw)

ON THe AdVANTAgeS OF STUdyINg PLeASUre

The review discusses the book Przyjemność w kulturze epoki rozumu (Pleasure in the Culture 
of the Age of Reason) edited by Teresa Kostkiewiczowa. The volume’s contributors represent various 
disciplines of the humanities and in their articles they tackle the title issue from a variety of stances 
and from different perspectives, starting from general papers (e.g. on the definitions of the word 
“pleasure” in the lexicography of many 16th and 17th c. nations, and on the changes the word under-
went) and ending with thorough case studies. The authors search for pleasure in the numerous fields 
of social life, such as education in theory and practice, politics – the “great,” international, present 
in the newspapers sent to the King Stanislaus Augustus Poniatowski from Paris, and the “small,” 
regional, shown on the example of the gdańsk élites, private life as eating (cuisine philosophy and 
manners of feasting), conversations, fatherhood pleasures and pains, and bedroom pleasures. The 
volume also does not lack papers dealing with the vital in this period topics as art (treatises on the 
dramatic-theatrical theory, public shows, elegiacness, and 18th c. aesthetic thought), the nature (as 
a source of cognitive joy and as satisfaction with possessing a garden), the city (as a space of various 
pleasures, both good and meretricious), and lastly – travels. Ultimately, the papers exploit the issues 
gaining importance in the modern reflection over culture, i.e. strangeness and feminist matters. 

richness of research interest and multiplication of points of view make the volume an exhaus-
tive study of the pleasure, one of the key phenomenon of 18th c. thought. 
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TOMASz SOBIerAj 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

KONOPNICKA redIVIVA

L e n a  M a g n o n e, MArIA KONOPNICKA. LUSTrA I SyMPTOMy. (gdańsk 
2011). Słowo/obraz terytoria, ss. 576. „Portrety Kobiet”. 

jako wyjątkowo trwały stereotyp odbiorczy funkcjonuje od lat twierdzenie o dezak-
tualizacji i anachroniczności dorobku twórczego Marii Konopnickiej. Inna sprawa, że 
zapoczątkowane już za jej życia procedury egzegetyczne odpowiednio modelowały wize-
runek jej pisarstwa i biografii, wmontowując je w różnorakie konteksty ideologiczne 
i społeczno-polityczne 1. Świadomość tego faktu stale przyświeca Lenie Magnone, autorce 
najnowszej, bardzo wartościowej, imponująco erudycyjnej 2, odkrywczej poznawczo – acz 
miejscami też kontrowersyjnej – książki o życiu i twórczości Marii Konopnickiej. Magno-
ne przyznała otwarcie na wstępie, iż podjęła próbę zmierzenia się z utrwalonym w długim 
procesie recepcyjnym zestawem „luster”, a więc swoistych klisz deformujących rzeczywi-
stą „tkankę” osobowości pisarki. Podstawowym narzędziem heurystycznym – którego nb. 
funkcjonalność wydaje się względna, bo uzależniona od decyzji badaczki, jej aktu wiary 
– stała się Lacanowska kategoria lustra odbijającego w procesie (samo)poznania podmiot. 
rzeczywisty obraz tego podmiotu ulega w odbiciu lustrzanym projekcyjnemu zafałszowa-
niu, gdyż podmiot ów wyobraża sobie siebie jako idealną jedność. W rezultacie konstruuje 
się tutaj obraz „ja”-idealnego (świadomego) jako efektu nieświadomości, czyli niemożności 
świadomego pomyślenia siebie. Tę kategorię można, oczywiście, uznać za dekonstrukcję 
podmiotu kartezjańskiego jako świadomości, podmiotu, który – po różnych transmutacjach 
(wniesionych zwłaszcza przez Kanta oraz przez brytyjską tradycję empirystyczną) – funk-
cjonował jeszcze w praktykach dyskursywnych okresu pozytywizmu. Magnone przeprowa-
dziła w swojej książce proces niwelacji tego modusu racjonalnej (oświeceniowej) podmio-
towości, podkreślając jego (samo)ograniczenia w sferze etycznej, a także erotycznej. 

Innym pojęciem-kluczem w narracji autorskiej stało się Freudowskie „wyparcie”, 
sygnujące – w wielkim uproszczeniu rzecz ujmując – treści nieświadomości, które podle-
gając różnorakim zabiegom kontrolnym, stosowanym przez podmiot, uobecniają się 
w postaci pewnych „symptomów”. Autorka udatnie splotła tę kategorię („wyparcie”) z – 
opisanym onegdaj przez grażynę Borkowską – zestawem samoograniczających zakazów, 
wprowadzanych i przestrzeganych przez polskich twórców pozytywistycznych 3. 

Książka dzieli się na trzy części. Pierwszą – zatytułowaną Aporie recepcji – wypeł-
niają rozważania nad siecią różnorakich uwikłań odbiorczych („luster”), które wymuszały 
na Konopnickiej przyjęcie określonych ról społecznych, przynajmniej po części deformu-

1 Skrupulatny przegląd różnorakich tekstów (re)konstruujących biografię Konopnickiej spo-
rządził T. B u d r e w i c z  w książce Konopnicka. Szkice historycznoliterackie (Kraków 2000, rozdz. 
Zacna, znana, zakochana... Nad biografiami Konopnickiej). 

2 Krąg inspiracji intelektualnych tworzą tutaj m.in.: S. Freud, F. Nietzsche, g. Simmel,  
j. Lacan, M. Foucault, L. Irigaray, j. Kristeva, j. derrida, N. Miller, e. Showalter, H. Bloom. już 
z tego (niepełnego zresztą) zestawienia widać pewną preferencję ideowo-metodologiczną autorki, 
nakierowaną – w uproszczeniu rzecz biorąc – na dekonstrukcję modelu podmiotowości (post)karte-
zjańskiej i logocentrycznego projektu nowoczesności oświeceniowo-pozytywistycznej.

3 Charakterystykę takiego zestawu ograniczeń – jako konstytutywnej cechy immanentnej 
poetyki literatury pozytywistycznej – przedstawiła g. B o r k o w s k a  w artykule Jakie zagadki 
kryje w sobie jeszcze literatura polskiego pozytywizmu? (w zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. 
Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995. red. T. Michałowska, z. goliński, z. jarosiń-
ski. Warszawa 1996).
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jących jej autentyczną (to chyba znaczy: kulturowo niezapośredniczoną) tożsamość 4. dukt 
biograficzno-psychoanalityczny rozszerzyła Magnone o bardzo wnikliwe studium z histo-
rii krytyki literackiej (ideologicznie zawłaszczającej dorobek poetki) oraz o próbę (re)- 
konstrukcji oświeceniowo-pozytywistycznego projektu kulturalnego. W części drugiej – 
Choroba córek – deszyfracja nadzwyczaj skomplikowanych relacji Konopnickiej z córka-
mi (Heleną i Laurą) koreluje z psychoanalityczno-feministycznie ukierunkowanymi inter-
pretacjami jej poezji i prozy 5. Wreszcie w części trzeciej, zatytułowanej Podróże i powroty, 
autorka wczytywała się w powikłane zjawisko „życiopisania” Konopnickiej, odnajdując 
w nim przejmujące niekiedy swoim dramatyzmem – choć oczywiście przesłonięte przez 
„lustrzane” odbicie pisarki w przestrzeni intersubiektywnej, nadto zdominowane przez 
różne strategie samoograniczające – symptomy (samo)rozpoznania istoty własnej egzy-
stencji jako swego rodzaju podróży (zarówno zinterioryzowanej, jak i autentycznej). 

Choć instrumentarium psychoanalityczne może budzić niejakie wątpliwości, to jednak 
– wyjąwszy parę fragmentów, w których istotnie przeciąża ono dyskurs i staje się nieco 
manieryczne 6 – skala jego aplikacji obejmuje dawkę nieprzesadnie dużą. Bo zasadniczo 
istnieje tutaj równowaga między podejściem psychoanalitycznym oraz feministycznym – 
wyznaczającym nb. drugą część arsenału pojęciowego rozprawy – a klasyczną interpreta-
cją historycznoliteracką, nastawioną na wyjaśnianie zjawisk poprzez rekonstrukcje ich 
macierzystego bądź najbliższego kontekstu, nadto odtwarzającą meandry życia literackie-
go epoki przy szerokim uwzględnieniu głosów ówczesnej krytyki. To połączenie uznałbym 
za wielki metodologiczny walor książki. 

Charakteryzując psychologiczny w swojej istocie – acz zdeterminowany różnymi 
czynnikami zewnętrznymi – system pozytywistycznego wyparcia, Lena Magnone rzuto-
wała go na tło oświeceniowo-pozytywistycznego projektu kulturowego, zwłaszcza zaś tej 
jego części, która obejmuje sferę podmiotowości. W pełni się zgadzam z autorką, gdy 
podkreśla paralelę między oświeceniem a pozytywizmem (dostrzegali ją już sami pozyty-
wiści); to rzecz bezdyskusyjna. Tyle że przyjęta przez autorkę wizja tak pozytywizmu, jak 
oświecenia wydaje mi się nieco zbyt stronnicza, przejawia się w niej bowiem podejście 
interpretacyjne „zaprogramowane” przez antagonistów tych nurtów (choćby przez Leszka 
Kołakowskiego oraz Maxa Horkheimera i Theodora Adorna 7). Przypuszczam, że za taką 

4 Autorka szczególnie silnie uwypukla znaczenie recenzji wiersza M. K o n o p n i c k i e j  
W górach, wplecionej przez Sienkiewicza w treść tekstu pochodzącego z Listów Litwosa z podróży, 
zamieszczonego w „gazecie Polskiej” (1876, nr 237). Pisze: „Opinia Sienkiewicza [...] była zasad-
nicza [...] dla samej poetki. Była pierwszym lustrem, w którym Konopnicka się zobaczyła, pierwszym 
własnym odbiciem w lustrze, w którym się zakochała, »ideałem ja, z którym zrazu się imaginacyjnie 
identyfikuje, później zaś stara się go w pełni urzeczywistnić w życiu›«” (s. 43). Wewnętrzny cytat 
pochodzi z pracy P. d y b l a  poświęconej problemowi Lacanowskiego lustra (Samouwiedzenie 
w lustrze. Program antropologii psychoanalitycznej we wczesnych pismach Jacques’a Lacana. 
„Przegląd Filozoficzny” 1996, nr 4, s. 12).

5 Nb. tytuł drugiej części książki: Choroba córek, nie wydaje mi się do końca adekwatny 
w stosunku do jej zawartości; jego zakres semantyczny jest po prostu zbyt wąski w odniesieniu do 
omawianej problematyki.

6 Takie „przeciążenie” widziałbym we fragmencie Inne lustro z rozdziału trzeciego drugiej 
części książki, fragmencie, w którym Magnone podejmuje analizę ukrytych („wypartych”) pokładów 
pozytywistycznego realizmu. 

7 Słynna książka M. H o r k h e i m e r a  i Th. W. A d o r n a  Dialektyka oświecenia. Frag-
menty filozoficzne (Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. Posł. M. j. S i e m e k. Warszawa 1994) pełna jest 
uproszczeń teoretycznych, widocznych choćby w przesadnie wyostrzonej tezie o prymacie rozumu 
instrumentalnego, który miał być podporządkowany teleologicznej racjonalności. Wnikliwą krytykę 
tez Horkheimera i Adorna przeprowadził j. H a b e r m a s  w Filozoficznym dyskursie nowoczesno-
ści (Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. Kraków 2001, rozdz. 5: Splot mitu i oświecenia: Horkheimer 
i Adorno).
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decyzją kryje się określone stanowisko światopoglądowe, które po prostu determinuje 
negatywną ocenę projektu oświeceniowo-pozytywistycznego. Ocena ta, jak sądzę, zasa-
dzała się na przyjęciu pewnej presupozycji poznawczej (w istocie: ideologicznej), tj. po-
glądu, iż ufundowany na tym projekcie racjonalny modus antropologiczny jawi się jako 
system opresyjny w stosunku do różnorakich – np. nieświadomych – pokładów ludzkiej 
podmiotowości. 

Takie stanowisko zdaje się od jakiegoś czasu dominować w większości naukowych 
opracowań pozytywistycznego światopoglądu. Lena Magnone miała oczywiście pełne 
prawo opowiedzieć się za nim. Ale oprotestowałbym kilka uproszczeń widocznych w jej 
rekonstrukcji pozytywizmu. Tak więc całkowicie nieuprawnione jest włączanie Franciszka 
Krupińskiego jako autora studium Szkoła pozytywna do kręgu przeciwników filozofii po-
zytywistycznej (s. 16) oraz przypisywanie Augustowi Comte’owi (i jego uczniom) poglą-
dów materialistycznych (s. 19). Byłbym też znacznie ostrożniejszy w orzekaniu o słynnych 
Dumaniach pesymisty Aleksandra Świętochowskiego jako o książce „oznaczającej jej [tj. 
epoki pozytywizmu] koniec czy też nawet anulującej w ogóle jej istnienie” (s. 434) 8. 

jeśli zaś idzie o – skądinąd interesującą – próbę powiązania modusu pozytywistycznej 
podmiotowości z Kantowskim transcendentalizmem, to należałoby tu, jak sądzę, odróżnić 
płaszczyznę antropologiczno-etyczną (rozumu praktycznego) od teoriopoznawczej i onto-
logicznej. Na tej pierwszej płaszczyźnie dałoby się istotnie odnaleźć pewne miejsca wspól-
ne między podmiotem kantowskim a podmiotem pozytywistycznym; widać je choćby 
w interesująco przez autorkę przedstawionej „koncepcji wolności pozytywnej, czyli rozu-
mianej jako wolność do podporządkowania się, implikującej tak podporządkowanie się 
jednostki społeczeństwu, jak też jednej (zmysłowej) części naszej osobowości, drugiej 
(rozumowej)” (s. 20–21). Wszakże od strony teoriopoznawczej rozpatrywana, polska filo-
zofia pozytywna rozwijała się (przynajmniej do początku lat osiemdziesiątych XIX wieku) 
pod zdecydowanym prymatem epistemologii empirystycznej, która uzasadniała pewną 
iluzję poznawczą, tzn. możliwość zmysłowej percepcji przez podmiot wrażeń w sposób 
rzekomo adekwatny i nie zakłócony przez dyspozycje poznającego. dopiero inspiracje 
neokantowskie zmieniły to „naiwnie” realistyczne nastawienie pozytywistów. 

Wszystkie te wątpliwości – odniesione głównie do fragmentu wstępnego – nie kwe-
stionują przecież walorów zasadniczej części książki. Magnone potrafiła oświetlić (a może 
raczej: zrozumieć) meandry skomplikowanej psychiki Konopnickiej, zastosowawszy 
w swoich interpretacjach klucz psychoanalityczny. Silny akcent położyła na korpusie 
tekstów intymistycznych, czyli epistolografii pisarki, odnajdując w niej pokłady dziennika 
intymnego 9. Listy stanowią tutaj źródło ukrywanych przed publicznością literacką kom-
pleksów, nadziei, pragnień, jakim Konopnicka ulegała. Autorka podchodzi do bohaterki 
swojej książki z nastawieniem podmiotowym 10, usiłując np. wczuć się w nastroje i powi-
kłaną uczuciowość pisarki (widać to choćby w bardzo interesujących partiach poświęconych 

  8 rzecz jasna, spostrzeżenie moje dotyczy sprawy pozornie drobnej, skwitowanej przez au-
torkę lakoniczną wzmianką. jeśli jednak dokonuje się syntetyzującego uogólnienia, to należy wy-
strzegać się uproszczeń. W strukturze semantycznej Dumań pesymisty da się wyszczególnić kilka 
płaszczyzn; w obrębie niektórych z nich dochodzi istotnie do zakwestionowania ideowo-światopo-
glądowych założeń pozytywizmu. Ale nie dotyczy to z pewnością płaszczyzny najogólniejszej: 
metafizycznej.

  9 Stosunkowo niedawno ukazała się opracowana przez autorkę monumentalna edycja listów 
M. K o n o p n i c k i e j  do dzieci (Listy do synów i córek. Oprac., wstęp, przypisy L. M a g n o n e. 
Warszawa 2010).

10 z uznaniem trzeba podkreślić wyrazistą samoświadomość metodyczną badaczki, która we 
wstępie stwierdziła: „Moja czytelnicza nieanonimowość, skłonność do akcentowania własnej pozy-
cji, muszą iść w parze z szacunkiem wobec inności drugiego – drugiego autora, drugiego tekstu” 
(s. 8).
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relacjom z córkami: Heleną i Laurą Pytlińską, znakomitą aktorką). Oczywiście, czasem 
nie unika też dokonywanej jakby z zewnątrz oceny zachowań Konopnickiej. jej biografia 
układa się w rodzaj dramatu, w heroiczną i nigdy nie zakończoną podróż w poszukiwaniu 
samej siebie, znaczoną tyleż przeżyciami intymnymi w sferze rodziny, ile narzucanymi 
przez opinię publiczną wyobrażeniami o roli społecznej wybitnej poetki (te ostatnie sko-
dyfikowały się w swoistą formę gombrowiczowską avant la lettre, której funkcjonowanie 
Magnone dostrzegła w zachowaniach Konopnickiej w trakcie obchodów jubileuszu 25-le-
cia jej twórczości, urządzonych w Krakowie i Lwowie w 1902 roku). 

Przejmujący niekiedy wyraz przybierają dramatyczne walki wewnętrzne, jakim pod-
legała poetka, zmagając się z uciążliwymi pokładami nieświadomego, które starała się 
wypierać. W narracji Leny Magnone dukt biograficzny (ściślej: psychoanalityczny) splata 
się z płaszczyzną artefaktów 11. efekt interpretacyjny bywa naprawdę znakomity, jak choć-
by w przypadku odczytania sensu biograficznych – lub przynajmniej przefiltrowanych 
przez doświadczenie osobiste – nowel Konopnickiej. Wprawdzie czytelnik ukształtowany 
według reguł klasycznych egzegez historycznoliterackich mógłby np. upomnieć się o od-
wołanie do naturalizmu przy okazji Obrazków więziennych 12, niemniej kontekst teoretycz-
ny, w jakim rozpatruje się dany utwór, pozostaje kwestią wyboru autorskiego. Magnone 
posłużyła się kluczem psychoanalityczno-feministycznym. Wnikając w meandry psychiki 
pisarki-narratorki, skonstatowała, iż modus podmiotowości zakodowany w strukturze 
tekstów Konopnickiej odróżnia się choćby od tego z twórczości Orzeszkowej. różnicę tę 
dałoby się ująć za pomocą fundamentalnej opozycji: subiektywizm–obiektywizm. „Podczas 
gdy Konopnicka od początku swoich doświadczeń prozatorskich wpisuje samą siebie 
w dzieło, u Orzeszkowej pewien rodzaj autobiografizmu pojawi się dopiero w opowiada-
niach pisanych w ostatnich latach życia. Narrator Konopnickiej to rzadko typowy dla au-
torki Nad Niemnem narrator trzecioosobowy, wszechwiedzący, obiektywny [...]. Konop-
nicka nie stosuje również charakterystycznego dla Orzeszkowej oceniania i wartościowa-
nia wypowiedzi bohaterów, największe znaczenie ma w jej nowelach samoprezentacja 
postaci, nie zaś komentarze narratorskie” (s. 198).

Można by zatem zaryzykować tezę, że strukturę poznawczą większości nowel Konop-
nickiej określa horyzont doświadczenia jednostkowego, rozumianego – by odwołać się do 
ujęcia ewy Paczoskiej – jako odpowiedzi „ja” na różne wyzwania nowoczesności 13, od-
powiedzi nacechowane indywidualnym perspektywizmem, początkowo odrzucanym przez 
innych polskich pozytywistów, których ambicją było raczej formułowanie wiedzy ogólnej 
o mechanizmach życia społecznego. Tymczasem podmiotowe podejście Konopnickiej 
zaowocowało stworzeniem wielopoziomowej sytuacji dialogowej, która odzwierciedla, by 

11 W swego rodzaju deklaracji metodologicznej autorka napisała: „W [...] pracy będę chciała 
zagłębić się w strukturę tekstu Konopnickiej, zbadać mechanizmy wypierania kobiecości – jak rów-
nież momenty »powrotu wypartego«. Co mi pozwala zastosować teorię Freuda do analizy tekstu 
literackiego? [...] zgodnie [...] z freudowską zasadą mówiącą, iż mechanizm wyparcia jest nam do-
stępny tylko w ten sposób, że wnioskujemy o nim na podstawie efektów wyparcia, będę chciała 
zbadać, jak trauma objawia się w swoich konsekwencjach (zaburzeniach struktury symbolicznej), 
wnioskować zatem o traumie będę jedynie retroaktywnie. Stawiam sobie za cel zbadanie, co narrację 
Konopnickiej – jej narrację literacką, ale tym samym i przede wszystkim narrację o sobie – przerywa, 
co rozrywa gładką tkankę tekstu, w jaki sposób na jego powierzchni pojawia się rana” (s. 183). 

12 Kontekst ów precyzyjnie przed laty zrekonstruowała B. B o b r o w s k a  (Naturalizm w „Ob-
razkach” Marii Konopnickiej. W zb.: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 3. red. 
e. jankowski, j. Kulczycka-Saloni, przy współudz. e. Pieńkowskiej-rohozińskiej. Wrocław 1984), 
koncentrująca się jednak na obrazkach epicko-lirycznych. 

13 Taką nowatorską na gruncie polskiego literaturoznawstwa koncepcję nowoczesności przed-
stawiła e. P a c z o s k a  w książce Prawdziwy koniec wieku XIX. Śladami nowoczesności (Warsza-
wa 2010).
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tak rzec, personalistyczne podejście pisarki do bohaterki i do czytelniczki. za błyskotliwą 
uważam tezę Magnone o feministycznym nacechowaniu prozy Konopnickiej, dla której 
kontrapunktem staje się jej – zasadniczo „męska” w swoim charakterze – poezja, podpo-
rządkowana misji publicznej, pełnionej przez „sterylną” figurę wieszczki narodowej. 
Wyakcentowanie poznawczych (i artystycznych) walorów prozatorskiej twórczości Ko-
nopnickiej to świadomy zabieg Leny Magnone, która tym samym obaliła już chyba osta-
tecznie – zainicjowany przez współczesnych pisarce krytyków i historyków literatury – 
stereotyp o zdecydowanie drugorzędnym miejscu nowelistyki w jej dorobku twórczym 14. 
To właśnie w prozie – jak przekonująco udowadnia badaczka – sportretowała Konopnicka 
różne figury Innego (np. kobietę szaloną lub zbrodniarkę) 15. To tutaj – jak wynika dalej 
z zawartej w książce interpretacji – wybrzmiały najbardziej drażliwe, często „wypierane” 
przez ówczesną literaturę, „nuty” kobiecej podmiotowości, także, a może przede wszystkim, 
splecione z wymiarem biologicznym (seksualnym); odczytania nowel Anusia i Józefowa 16 
to przykłady rzadko spotykanej empatii w stosunku do tekstów, które w powierzchownej, 
psychosocjologicznej wykładni nie objawiłyby swoich subwersywnych znaczeń 17. Odwo-
ławszy się do metafory arachnologicznej Nancy Miller – szeroko zresztą stosowanej przez 
krytykę feministyczną – Lena Magnone uogólnia sens scen z Anusi do wymiaru całej 
prozatorskiej twórczości pisarki: „autorka nowel jest w nich »pająkiem« zawsze obecnym 
[...]. Przedstawione w Anusi dwa ściegi i kropelka krwi dorzucone do długiej, ciągnącej 
się odwiecznie historii kobiet, opowiadanej kobietom i kobiecymi ustami, wyrastają w mo-
ich oczach na metaforę twórczości nowelistycznej Konopnickiej” (s. 213). Pytanie jednak, 
czy ta efektowna metafora ogniskuje w sobie istotę całej nowelistyki pisarki. Przypuszczam, 
że nie.

Część poświęconą „spotkaniu z kobiecością w nowelach Konopnickiej” wypadnie 
wszakże uznać za jeden z najbardziej odkrywczych fragmentów książki. Pisarka jako 
współuczestniczka kobiecego doświadczenia, która oddaje głos Innej i wsłuchuje się weń, 

14 Fakt niedocenienia nowelistyki Konopnickiej przez recenzentów z epoki podkreślała już  
A. B r o d z k a  w monografii Maria Konopnicka (wyd. 2. Warszawa 1964, s. 111 n.).

15 Nawiasem mówiąc, nie jestem do końca przekonany o konieczności wyprowadzania sensu 
poznawczego części szkiców z cyklu Za kratą oraz z Obrazków więziennych bezpośrednio z doświad-
czeń rodzinnych pisarki, dla której traumatycznym nierzadko przeżyciem był los jej córki Heleny 
(zastosowano wobec niej kuratelę kliniczną, diagnozując jej schorzenie jako objaw histerii i klepto-
manii). To z pewnością nie jedyna możliwość egzegetyczna; osobiście widziałbym tutaj jeszcze – 
wzmiankowany już wcześniej – wpływ poetyki naturalistycznej, który pociągnął za sobą demokra-
tyzację bohatera literackiego. rozumiem jednak, że dla Magnone istotniejsza jest perspektywa in-
tymno-rodzinna, niejako zakodowana w dyskursie psychoanalitycznym. 

16 dygresyjnie zauważę, iż to tylko w odniesieniu do noweli Józefowa autorka książki posłu-
żyła się kwalifikacją „prądową”, włączając ten utwór (jak najsłuszniej zresztą!) do nurtu literatury 
naturalistycznej. jednak późniejsza interpretacja obywa się już bez takich odwołań, mimo że główny 
akcent pada w niej na sferę fizjologiczną, a deszyfracja kodu somatycznego okazuje się wnikliwa. 
znaturalizowana antropologia kulturowa, która zwłaszcza w wieku XX bujnie rozkwita pod wpływem 
gwałtownego rozwoju różnych dziedzin biologicznych, winna być także stosowana do badań nad 
literaturą drugiej połowy XIX i początku XX stulecia. Wymaga to wszakże szerszego uwzględnienia 
kontekstu historii biologii XIX-wiecznej i tych kategorii teoretycznych, które wypracowano później. 
W odniesieniu do nowelistyki Konopnickiej (oraz do ogromnych połaci ówczesnej literatury inspi-
rowanej naturalizmem) zastanowiłbym się np. nad eksplanacyjną funkcjonalnością kategorii dzie-
dziczności (rozumianej jednak o wiele szerzej, aniżeli praktykowano to dotąd w ujęciach historycz-
noliterackich); wydaje mi się, że sprawdziłaby się ona w przypadku interpretacji noweli Panna 
Florentyna. 

17 znamienne, że fundatorka współczesnej wiedzy historycznoliterackiej o nowelistyce Konop-
nickiej, A. B r o d z k a  (O nowelach Marii Konopnickiej. Warszawa 1958, s. 218–219), nader lako-
nicznie potraktowała Józefową.
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odkrywając przy tym sieć rozmaitych seksualnych uzależnień kobiety, objawia w świetnych 
interpretacjach Magnone bunt przeciwko pewnemu systemowi „luster”, wytworzonemu 
zarówno przez nią samą, jako poetkę, jak i przez ówczesną patriarchalną krytykę literacką.

Stosowane na szeroką skalę dyskursy – psychoanalityczny i feministyczny – przytła-
czają niekiedy nieco bardziej tradycyjne procedury analizy i interpretacji historycznolite-
rackiej. Ale skądinąd nie ulega też wątpliwości fakt, że np. zakres przywołań głosów 
krytycznoliterackich z epoki poświadcza rozległą erudycję Leny Magnone, zwłaszcza zaś 
– jej świetną orientację w przedmiocie, który można byłoby określić jako swoistą konste-
lację Konopnickiej, a więc dynamiczny układ tekstów poświęconych jej twórczości i bio-
grafii, konstelację, której autorka książki, oczywiście, nie rekonstruuje w całości, lecz 
umiejętnie wplata jej elementy w większe struktury myślowe (znamiennym przykładem 
fragment poświęcony krytycznej recepcji stanowiska pisarki wobec religii albo wcześniej-
szy, znakomity rozdział drugi: Konopnicka w gabinecie luster). 

Niejakie zastrzeżenia może wszak wywoływać przewijające się w książce niczym 
lejtmotyw psychologiczne i socjokulturowe zjawisko samoograniczenia. Autorka, rozwi-
jając hipotezę Borkowskiej, wmontowuje je w różnorakie konteksty, przy czym wymowa 
ideowa tych zabiegów sprowadza się konsekwentnie (niekiedy, jak sądzę, zbyt arbitralnie) 
do krytyki oświeceniowo-pozytywistycznego projektu kulturowego. Objawem owej samo-
ograniczającej strategii miałby być także realizm jako dominująca w epoce pozytywizmu 
estetyka i poetyka. Magnone uwypukla rzekomo restrykcyjną istotę realizmu, sugerując, 
iż dostrzegł ją już Maurycy Mochnacki, gdy zarysowawszy ontologiczną różnicę między 
przedmiotowością w literaturze realistycznej a podmiotowością literatury idealistycznej, 
miał zrównać realizm i związaną z nim postawę twórczą z „wyparciem się swojej indywi-
dualności, swojej »jednostki«, czyli podmiotowości” (s. 247). doszło tu, moim zdaniem, 
do – wypaczającej sens poglądów krytyka – imputacji Mochackiemu pewnej intencji ak-
sjologicznej; sądzę bowiem, iż jego konstrukcja prądowa – idealizacyjna w sensie meto-
dycznym – miała charakter wyłącznie opisowy 18. 

jeśli zaś idzie o „opresyjny” i samoograniczający realizm pozytywistów, to warto 
pamiętać, iż zasadzał się on na trwałym fundamencie metafizycznym, tj. na przeświadcze-
niu o obiektywnym istnieniu świata fizycznego. Przeświadczenie to kształtowało zarówno 
panujący powszechnie w epoce światopogląd potoczny, jak i stanowiska z zakresu filozo-
fii nauki, było więc obiektywnym faktem kulturowym i trwałym składnikiem pozytywi-
stycznej episteme. Toteż jego krytyka nie powinna abstrahować od uwarunkowań histo-
rycznych pozytywistycznego światopoglądu; w podejściu Magnone do problemu realizmu 
wyczuwam czasem zbyt silny ton prezentystyczny 19. 

Na płaszczyźnie zaś estetyczno-literackiej realizm ulegał – mniej więcej od połowy 
lat osiemdziesiątych począwszy – pewnym przekształceniom i deformacjom, polegającym, 
w największym uproszczeniu rzecz ujmując, na poszerzaniu horyzontu doświadczenia 
o sfery wymykające się dotąd „ciasnemu” poznaniu empiryczno-racjonalnemu, a więc  
np. o spirytualistyczną transcendencję albo o treści podświadomości. Magnone – chcąc 
oświetlić płaszczyznę doświadczenia wymykającego się restrykcyjnym procedurom po-
znania racjonalnego – konsekwentnie przywołuje w swoich rozważaniach Lacanowską 

18 Wszakże Mochnacki nie wartościował niżej poezji „realnej”, wysoko np. oceniając dzieła 
Szekspira (jako wybitny przykład obiektywnej „poezji historycznej”). 

19 W podrozdziale „realistycznym” dyskusyjne wydają mi się nadto dwa motywy. Otóż nie jest 
prawdą, jak sugeruje autorka, że j. Bachórz uznał swego czasu Ogniem i mieczem Sienkiewicza za 
„pierwszą pozytywistyczną powieść” (s. 261). Nie zgodziłbym się również z interpretacją Prusowskiej 
recenzji tego utworu (s. 259), zniekształcającą, moim zdaniem, koncepcję realizmu, jakiej Prus 
podówczas – tj. w 1884 roku – hołdował, czyli Taine’owski model realizmu nomologicznego. Spra-
wy te, oczywiście, mają charakter zdecydowanie drugorzędny, ale od tak skądinąd skrupulatnej au-
torki można wymagać większej ścisłości i respektu dla właściwego kontekstu historycznego.
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kategorię realnego, które, nie poddając się refleksji i reprezentacji symbolicznej (języko-
wej), obejmuje m.in. niesprecyzowane pojęciowo pokłady nieświadomości, jest nieuchwyt-
nym dyskursywnie residuum istoty podmiotu. Owo realne pulsuje nieustannie, podmywa-
jąc fundamenty realistycznej reprezentacji świata, traktowanej przez pozytywistów jako 
estetyczno-metodologiczny imperatyw. Autorka przyjmuje z dobrą wiarą funkcjonalność 
heurystyczną tej kategorii (oraz jeszcze kilku innych, skorelowanych z nią); czy jednak 
w toku procedur interpretacyjnych funkcjonalność ta okazuje się niekwestionowana? Od-
powiedź nie jest ani prosta, ani jednoznaczna. Niewątpliwie ze stanowiska konsekwentnie 
empirystycznego oraz z perspektywy filozofii analitycznej tego rodzaju metaforyczne 
pojęcia nie spełniają surowych rygorów naukowości. Oczywiście, w żaden sposób nie musi 
to negować ich funkcjonalności w humanistyce.

O ile rekonstrukcja pozytywistycznego realizmu wzbudzać może pewne kontrowersje 
(odczuwane, podkreślę to, wskutek przyjęcia odmiennej „optyki” epistemicznej), o tyle 
już fragment poświęcony wędrówkom Konopnickiej oraz formom jej „wielkiego zerwania” 
(słynna formuła Nietzschego) z ustabilizowanym i zinstytucjonalizowanym systemem norm 
społeczno-kulturowych (w tym z rodziną 20) – odznacza się niekwestionowaną odkrywczo-
ścią poznawczą. rozwijając spostrzeżenie Borkowskiej, Magnone sytuuje „wędrowną” 
część biografii Konopnickiej w perspektywie antropologii Nietzscheańskiej. Fascynacja 
pisarki dziełem tego filozofa zyskała tutaj „empiryczną” weryfikację w jej wypowiedziach 
epistolarnych. zresztą w całej książce uderza wprost wyjątkowa umiejętność odtwarzania 
intymnej biografii Konopnickiej na podstawie listów. Autorka nie waha się przy tym wy-
prowadzać uogólnień interpretacyjnych, które, wolne od balastu spekulacji, zasadzają się 
w sferze empirycznego doświadczenia, np. w intymnej, być może zabarwionej domieszką 
erotyzmu, „siostrzanej” przyjaźni pisarki z malarką i działaczką feministyczną Marią du-
lębianką 21. 

Wysokim stopniem odkrywczości odznaczają się – przepuszczane najczęściej przez 
filtr feministyczny – fragmenty interpretacji poezji „melicznej” Konopnickiej, jej utworów 
o tematyce religijnej, wreszcie Pana Balcera. Np. Hypatię, jeden z „fragmentów drama-
tycznych” zatytułowanych Z przeszłości rozpatruje Magnone w perspektywie sporu teolo-
giczno-światopoglądowego między chrześcijaństwem a neoplatonizmem, przechodząc 
potem płynnie – z wykorzystaniem innych źródeł tekstowych (np. listów) – do intrygują-
cego problemu modernizmu katolickiego, który stanowi nawet niejaki punkt odniesienia 
dla religijności poetki. Przypuszczam, że chodzi tutaj o pewne podobieństwo „modelowe”, 
nie zaś o zależność genetyczną. z kolei poetyckie ekfrazy z cyklu Madonn – oraz inne 
wiersze o motywach mariologicznych – posłużyły badaczce do postawienia tezy o domi-
nacji symboliki kobiecej zarówno na planie, rzec można, kosmogenezy, jak i w zabiegach 
antropomorfizacji bóstwa. Taka interpretacja, nastawiona (w ślad za autorkami prac z teo-
logii feministycznej) na odkrywanie macierzyńskiego wymiaru postaci Maryi), sytuuje się 
polemicznie wobec egzegez zastosowanych choćby przez Barbarę Bobrowską i zofię 
Mocarską-Tycową 22, a skupionych na kontekście XIX-wiecznej, (post)romantycznej tra-

20 Kolejna uwaga, tym razem natury językowej. Sugerowałbym rezygnację z nadużywania (bądź 
używania w niewłaściwym kontekście) terminu „paradygmat”. Na s. 309 autorka niefortunnie zesta-
wiła ten metanaukowy, Kuhnowski termin z... rodziną. z kolei czujność korektorska zawiodła 
przynajmniej w dwóch przypadkach: na s. 471 (wybitny amerykański logik i filozof Kripke to Saul, 
nie Samuel) oraz 170 (w momencie książkowej publikacji Wrażeń z podróży – czyli w 1884 roku – 
Konopnicka nie miała 34 lat). 

21 jak sugeruje M a g n o n e: „Być może to przyjaźń z dulębianką wpłynęła na pojawienie się 
w poezji Konopnickiej wątków erotycznych, otworzyła jej lirykę na świat zmysłowy” (s. 363). 

22 B. B o b r o w s k a, Konopnicka na szlakach romantyków. Warszawa 1997, rozdz. 6: Liryka 
Konopnickiej w kręgu romantycznych motywów. 2. Eleuzyjsko-chrześcijańska symbolika siewcy 
i ziarna w wierszach kryptopatriotycznych. – z. M o c a r s k a - T y c o w a, Tropy przymierzy. O li-
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dycji literackiej, na powiązanej z nią sferze symboli religijnych i narodowych, wreszcie na 
tradycyjnej topice biblijnej. 

doświadczenie kobiece – pojęte jako złożona psychofizjologiczna reakcja na świat 
zewnętrzny, reakcja zdeterminowana biologicznie i naznaczona intymnie – posłużyło 
wielokrotnie Lenie Magnone do prób odczytania ukrytych, zmarginalizowanych dotąd 
sensów twórczości Konopnickiej 23. W swoich interpretacjach badaczka odkrywa (a może 
lepiej: konstruuje!) model historii sfeminizowanej, której podmiotami miałyby być boha-
terki z poezji epickiej i prozy pisarki, choćby narratorka Pana Balcera czy tytułowa postać 
noweli Marianna w Brazylii. O ile bardzo interesująco, wręcz odkrywczo, wypada zesta-
wienie tych zsubiektywizowanych opowieści o kobiecym doświadczaniu historii (właści-
wie subiektywnych mikrohistorii) z jej wariantem męskim, skodyfikowanym niemal 
symbolicznie w kreacji jana Sawy jako koryfeusza wielkiej („męskiej”, rzec można) hi-
storii zdarzeniowej 24, o tyle nie przekonuje mnie teza o rzekomo bardziej autentycznym 
– aniżeli w przypadku Adolfa dygasińskiego i jego bohaterów – opisie Brazylii, jaki 
miała dać Marianna (s. 452). Tę autentyczność autorka pojmuje tutaj jako rzekomą zgodność 
z rzeczywistymi doznaniami polskich emigrantów za Ocean. To bardzo niejasne kryterium 
(w istocie swojej: empiryczne chyba); tymczasem wydaje się, że owo doświadczenie bo-
haterki miało charakter raczej konwencjonalny, skoro – mówiąc banalnie – Konopnicka 
nie znała Brazylii z autopsji, lecz wykorzystywała relacje podróżników.

Końcowe partie swojej opowieści o pisarce skoncentrowała Magnone wokół figur 
przystosowania i rozpoznania, a raczej w obszarze dialektycznego napięcia między nimi. 
Konopnicka u schyłku twórczości przeżywała rozdarcie „»między przystosowaniem a roz-
poznaniem«, między mimikrą a ekspresją” (s. 457), więc między zgodą na narzuconą przez 
opinię publiczną rolę wieszczki narodowej (nastąpiło to w akcie przyjęcia daru narodowe-
go – dworku w Żarnowcu) a próbą wyrażenia własnej, nie zniekształconej podmiotowości 
i autentyczności 25, na których nb. swoje niezatarte piętno wywierała fizjologia, zwłaszcza 

teraturze dziewiętnastowiecznej i miejscach jej zbliżeń z malarstwem. Toruń 2005, rozdz. Motywy 
biblijne w poezji Marii Konopnickiej.

23 Intrygująco wybrzmiewa teza autorki o sfeminizowaniu obrazów natury i śmierci w twór-
czości Konopnickiej. Przywołane przykłady z nowel Martwa natura i U źródła stanowią argument 
przekonujący, ale zasugerowałbym osłabienie kategoryczności stwierdzenia: „Śmierć [...] jest u Ko-
nopnickiej sprawą kobiecą” (s. 209), poprzez odwołanie się np. do – nie pozbawionych wszak duże-
go ładunku symbolicznego – scen śmierci Horodzieja w Panu Balcerze, tytułowego bohatera nowe-
li Stacho Szafarczyk albo postaci powstańców z opowiadań Hrabiątko i Jak Suzin zginął (z cyklu 
Powieści Sawy). Nie chodzi mi tutaj tylko o przykładową reprezentację „męskich” śmierci w twór-
czości Konopnickiej, lecz przede wszystkim o zaakcentowanie innego zjawiska, mianowicie złożo-
nej semantycznie strategii obrazowania śmierci przez pisarkę, strategii, która wykorzystywała różne 
porządki semiotyczne, np. romantyczno-patriotyczny, symboliczno-mityczny, „matrylinearny” 
(według określenia autorki). Przegląd ujęć motywu tanatologicznego u Konopnickiej przedstawiła 
z. M o c a r s k a - T y c o w a  w artykule Temat śmierci w prozie realistów (w: Tropy przymierzy). 

24 W tym kontekście błyskotliwie wybrzmiała interpretacja niepozornej noweli Lalki moich 
dzieci: „Pokój dziecinny z noweli Konopnickiej może być interesującą metaforą. dziecięca zabawa 
w wojnę jest w niej przecież raczej zabawą w historię – zabawą, z której dziewczynki nie są całko-
wicie wykluczone, jednak ich udział w niej jest lekceważony, spychany na margines, niezrozumiały 
i uznawany za nieistotny. W takiej wersji historii, jaką sama Konopnicka będzie lansowała jako jan 
Sawa, nie ma miejsca na jej córki, na ich przeżycia i doświadczenia. Historia kobiet jest wyparta ze 
zbiorowej pamięci, nie znajduje swojego miejsca w podręcznikach” (s. 455).

25 Nieocenionym tekstowym źródłem ekspresji „naruszającej” społeczną (opresyjną w istocie) 
rolę poetki stała się epistolografia Konopnickiej. L. M a g n o n e  (wstęp w: K o n o p n i c k a, Listy 
do synów i córek, s. 15) włączyła ją w rozległy nurt polskiej intymistyki kobiecej: „Korespondencja 
Konopnickiej bliska jest pod wieloma względami dwóm szczególnym zbiorom epistolarnym: [...] 
listom zapolskiej oraz Stanisławy Przybyszewskiej (choć także wielkim dziennikom naszych pisarek, 
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doświadczenie menopauzy. Przejmujące wyimki z prywatnej korespondencji poetki obna-
żają intymnie fizjologiczny wymiar jej doświadczania codzienności. 

Tok argumentacyjny książki Leny Magnone nie układa się w linearny porządek tele-
ologiczny. dominują w nim bowiem – jak sądzę – momentalne, empatyczne rozpoznania 
„luster” i „symptomów”, w których antytetycznie odbijała się twórczość i biografia pisar-
ki. Autorka z wielkim rozmachem intelektualnym – popartym, jak już wspomniałem na 
wstępie, imponującą erudycją – stara się wnikać w nadzwyczaj skomplikowane, psycho-
fizjologiczne pokłady pisarstwa Konopnickiej. Wszakże w zakończeniu monografii natra-
fiamy na nader interesujące uogólnienie, w które Magnone ujęła, jak się zdaje, istotę 
twórczych i biograficznych doświadczeń pisarki: „jestem przekonana, że »wielkie zerwa-
nie« w wykonaniu Konopnickiej, jej lata oderwania od wypełnianych ról, lata podróży, 
wypróbowywania nowych scenariuszy, testowania samej siebie, można porównać do 
procesu psychoanalitycznego, rozumianego jako rozpoznanie się, dojście do prawdy na 
swój własny temat” (s. 473). Cóż jest jednak ową prawdą, esencją własnej egzystencji? 
Psychofizjologiczna natura, nie ujęta jeszcze w żaden porządek konceptualny? Owo real-
ne czy Semiotyczne, odkrywane u Konopnickiej przez Magnone w ślad za Lacanem 
i Kristevą? Trudno jednoznacznie orzec, tym bardziej że pojęciowe eksplikacje psycho-
analizy – momentami zbyt silnie przez autorkę forsowane – wymykają się procedurom 
empirycznej weryfikacji... 

Maria Konopnicka. Lustra i symptomy to wszakże – moim zdaniem – jedna z najważ-
niejszych i najlepszych prac literaturoznawczych o pisarce i o całym polskim pozytywizmie, 
opublikowanych w XXI stuleciu. dostrzegam w niej (niezależnie od formułowanych tu 
zastrzeżeń) wielką siłę inspiracji, poznawczą odkrywczość, rozmach intelektualny autorki, 
wreszcie także jej „osobisty”, pulsujący emocjami stosunek do Konopnickiej 26, widoczny 
choćby w empatycznym podejściu do jej najintymniejszych spraw (nawiasem mówiąc, 
emotywne zaangażowanie podmiotu piszącego to kwestia kontrowersyjna, jednak w ramach 
przyjętej przez autorkę strategii badawczej wydaje się ono uzasadnione). Lenie Magnone 
powiódł się zabieg niecodzienny: oto dokonała ona swoistej reaktywacji Marii Konopnic-
kiej, prekursorsko przedstawiła ją jako wybitną reprezentantkę literatury sfeminizowanej, 
ograniczoną wprawdzie przez system różnych nakazów zewnętrznych i wewnętrznych, ale 
zarazem dramatycznie poszukującą prawdy o sobie lub raczej: prawdziwej siebie. 

A b s t r a c t
TOMASz SOBIerAj 
(Adam Mickiewicz University, Poznań)

KONOPNICKA redIVIVA

The review discusses Lena Magnone’s book Maria Konopnicka. Mirrors and Symptoms (Maria 
Konopnicka. Lustra i symptomy) devoted to an innovative interpretation of the woman writer’s bi-
ography and literary creativity. Magnone convincingly speaks about Konopnicka in terms of inter-
nally complicated figure who struggled with number of limitations imposed by the then patriarchal 
culture. Magnone’s book challenges many interpretational stereotypes that perpetuate around Ko- 
nopnicka’s writings.

zofii Nałkowskiej, Marii dąbrowskiej, Anny Kowalskiej). Nie jest to z pewnością para nazwisk, 
obok których z łatwością umieścić by można »oficjalną« Konopnicką wraz z jej twórczością, jednak 
Konopnicka intymna, tak samo jak zapolska i Przybyszewska, przejęta jest zadaniem opisania swo-
jej codzienności, o której wie, że jest jedynym, co może starać się uratować przed zakusami swojej 
teraźniejszej i przyszłej opresji”.

26 Wypadnie tylko żałować, że zasadniczo płynny tok narracji Magnone – narracji przybarwio-
nej w wielu miejscach urokiem eseistycznego subiektywizmu – załamuje się czasem pod wpływem 
stanowczo zbyt rozbudowanych konstrukcji składniowych.
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AdAM dzIAdeK 
(Uniwersytet Śląski, Katowice)

O LITerATUrze POLSKIej z dySTANSU

M a r i a  d e l a p e r r i è r e, LITerATUrA POLSKA W INTerAKCjACH. SzKI- 
Ce POrÓWNAWCze z LITerATUry I KULTUry. (recenzenci: Aleksander Fiut, 
Marta Wyka). Warszawa 2010. Wydawnictwo „Neriton”, ss. 358. „Nauka o Literaturze 
Polskiej za granicą”. Pod redakcją naukową Aliny Nowickiej-jeżowej i Krystyny Wierz-
bickiej-Trwogi. Tom XII.

W roku 2010 warszawskie wydawnictwo „Neriton” opublikowało książkę Marii 
delaperrière Literatura polska w interakcjach. To już 12 tom znakomicie pomyślanej serii 
„Nauka o Literaturze Polskiej za granicą”, która ma prezentować i promować dorobek 
polonistyki zagranicznej; dodajmy, że czyni to nadzwyczaj sprawnie. Autorka należy do 
grupy wybitnych badaczy literatury polskiej zamieszkałych poza krajem. Od lat promuje 
niestrudzenie literaturę i kulturę polską we Francji, organizując liczne konferencje, publi-
kując tomy zbiorowe, w których znajdują się teksty najwybitniejszych krajowych i zagra-
nicznych literaturoznawców, przede wszystkim zaś pisząc książki autorskie, mieszczące 
się w obszarach szeroko rozumianej komparatystyki 1. Literatura polska w interakcjach 
jest zbiorem szkiców, jakie powstawały w ciągu wielu lat pracy delaperrière, a wiąże je 
zasadnicze pytanie o sens i cel literatury w dobie współczesnej. Książkę otwiera cykl 
szkiców poświęcony literaturze romantycznej – to właśnie w romantyzmie widzi badaczka 
źródło nowoczesności, co jest przecież zgodne z modelem myślenia przedstawionym i za-
początkowanym niegdyś przez Philippe’a Lacoue-Labarthe’a i jeana-Luca Nancy’ego 
w ich wspólnym dziele L’Absolu littéraire 2. drugim obszarem zainteresowań Marii 
delaperrière są interferencje między kulturą polską a francuską, ujęte w kontekście trady-
cji i nowoczesności. W ten sposób mesjanizm Adama Mickiewicza został zestawiony 
z profetyzmem Victora Hugo, ironia juliusza Słowackiego z racjonalnym pesymizmem 
Alfreda de Musseta, a koncepcja sztuki Cypriana Norwida z poglądami estetycznymi 
Charles’a Baudelaire’a i Stéphane’a Mallarmégo. Owe zestawienia wiodą do ukazania – co 
zresztą podkreśla wyraźnie sama autorka – „postawy agonistycznej polskich romantyków 
wobec nurtów zachodnich” (s. 7). 

Ta szczególna waloryzacja literatury polskiej obejmuje także szkice obierające za swój 
przedmiot literaturę współczesną. Kolejne rozdziały książki skupione są na takich zjawi-
skach cywilizacyjnych i kulturowych, które wkraczają do współczesnej sztuki i literatury. 
do tych zjawisk należy „tyrania obrazu” i jej konfrontacja ze słowem. jedna z ważniejszych 
tez autorki w tej sprawie, szeroko zresztą rozwinięta i uargumentowana, głosi, że wielo-
znaczność obrazu literackiego sięga głębiej niż obraz i dociera aż do „granic niewyrażal-
ności doświadczeń traumatycznych” (s. 7–8). doświadczenia takie wiążą się ściśle z hi-
storią i mechanizmami, jakie nią kierują, ale też z tymi, które ją uobecniają przy wykorzy-
staniu mitu, inscenizacji oraz iluzyjności (kolejnymi przykładami literackim poddanymi 
analizie w książce delaperrière stają się Prometeusz jerzego Andrzejewskiego, Kaligula 

1 Mam tu na myśli następujące książki M. d e l a p e r r i è r e: Les Avant-gardes polonaises et 
la poésie européenne. étude sur l’imagination poetique. Préface j. B ł o ń s k i. Paris 1991; Pano-
rama de la littérature polonaise des origines à 1822. Warszawa 1992 – książka stworzona we współ-
pracy z F. z i e j k ą; Dialog z dystansu. Kraków 1998; Polskie awangardy a poezja europejska. 
Katowice 2004; Pod znakiem antynomii. Kraków 2006; La Littérature polonaise à l’épreuve de la 
modernité. Paris 2008.

2 j.-L. N a n c y, P. L a c o u e - L a b a r t h e, L’Absolu littéraire. Théorie de la littérature du 
romantisme allemand. Paris 1978.
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Alberta Camusa, Arturo Ui Bertolta Brechta, Ślub Witolda gombrowicza i Witraż Andrze-
ja Kuśniewicza). W szczególnym modelu „teatralizacji narracji historycznej” autorka do-
strzegła istnienie wieloplanowej ironii, którą omawia w oparciu o dzieła Kuśniewicza, 
Magdaleny Tulli, zbigniewa Kruszyńskiego oraz jerzego Pilcha: wypracowana przez 
poszczególnych twórców strategia ironii podsuwa, zdaniem delaperrière, narzędzia umoż-
liwiające obronę przed widmami historii i jednocześnie – dokonanie egzorcyzmu pamięci 
(szkic Polskie gry i egzorcyzmy literackie po 1989 roku). 

W drugim rozdziale książki zwróciłem uwagę – ze względu na powinowactwo zain-
teresowań – zwłaszcza na szkic pt. Ekfraza czy figuracja? jest tu pewna kwestia, z którą 
nie mogę się do końca zgodzić. Chodzi mi o rozróżnienie na ekfrazę i hypotypozę. Autor-
ka twierdzi, że te rozróżnienia nie są dziś istotne (s. 112). Mam w tej sprawie odmienne 
zdanie i w moich własnych poszukiwaniach odnalazłem kilku sojuszników, m.in. francuską 
anglistkę Liliane Louvel, która w swojej książce L’Oeil du Texte. Texte et image dans la 
littérature de langue anglaise 3 konsekwentnie to rozróżnienie stosuje, a zatem jest ono 
uprawnione. rozróżnienie na ekfrazę i hipotypozę wydaje mi się przydatne, co próbowałem 
w kilku pracach pokazać. Przedmiotem referencji w ekfrazie jest konkretne lub wyimagi-
nowane dzieło sztuki, w przypadku hypotypozy mamy do czynienia z nawiązaniem do 
jakiegoś rodzaju malarstwa, jakiejś techniki czy stylu malarskiego, nawiązanie, gdzie 
trudno jednoznacznie ustalić przedmiot referencji. Hypotypoza łączy się często z alegore-
zą, co rzadziej przytrafia się ekfrazie. Nie nazwałbym więc hypotypozami literackich na-
wiązań do konkretnych, dających się wskazać obrazów johannesa Vermeera czy np. zdjęć 
André Kertésza, nazwałbym natomiast hypotypozą nawiązanie, które opiera się na odwo-
łaniu do techniki Vermeera czy Kertésza, doisneau lub Nadara, do zbioru obrazów malarza 
lub zbioru fotografiii danego fotografika bez potrzeby wskazywania tytułu czy tytułów 
obrazów bądź zdjęć. Pomimo wszelkich kontrowersji łączących się z pojęciem ekfrazy 
(pisze o tym autorka wyraźnie, choć według mnie tych kontrowersji nie ma i rzeczy są na 
wskroś oczywiste, a w tworzeniu pięter typologicznych samego pojęcia nie widzę najmniej-
szego sensu; czym innym jest ekfraza jako gatunek, a czym innym jako pojęcie teoretycz-
ne) jasne jest dla mnie pytanie postawione w tytule tego szkicu. Co więcej, otwiera ono 
kolejne pole w badaniach nad ekfrazą. I jeszcze tylko drobne spostrzeżenie na zakończenie 
tych rozważań. Otóż w przypisie 10 na s. 112 czytamy, że rozróżnienie to nie pojawia się 
ani u Pierre’a Fontaniera w Les Figures du discours, ani u Bernarda duprieza w Gradus 4. 
rzeczywiście jest tak, jak twierdzi autorka. U Fontaniera – sprawdziłem po raz kolejny – 
w ogóle nie ma ekfrazy, jest tylko sama „hypotypose”, zaliczona do grupy „Figure de 
style par imitation” wraz z harmonizmem. dupriez odwołuje się w haśle „hypotypoza” do 
Fontaniera i nie ma również u niego hasła „ekfraza”. Tak samo czyni zresztą Henri Morier: 
opisuje hypotypozę i nie mówi nic o ekfrazie 5. Wspomniana Louvel zajmuje się literaturą 
angielską i amerykańską, a w tamtejszym kręgu badawczym od wielu lat ekfraza ma bardzo 
uprzywilejowaną pozycję. Stąd właśnie u niej pojawia się to rozróżnienie, a potem także 
w innych pracach. I może być przecież stosowane, jeśli tylko ma to jakieś istotne znacze-
nie dla interpretacji tekstu. 

Trzecia część książki, zatytułowana W obliczu Europy, stawia pytania dotyczące an-
tropologicznego modelu polskiego humanizmu w XX wieku. jest to problem roztrząsany 
przez autorkę w ujęciu diachronicznym i komparatystycznym – chodzi zwłaszcza o pier-
wotną humanitas oraz o kontekst XX-wiecznej myśli filozoficznej (Theodor W. Adorno, 

3 L. L o u v e l, L’Oeil du Texte. Texte et image dans la littérature de langue anglaise. Toulouse 
1998.

4 P. F o n t a n i e r, Les Figures du discours. Paris 2002, s. 390–392. – B. d u p r i e z, Gradus. 
Les procédés littéraires. Paris 2003, s. 240–241.

5 H. M o r i e r, Dictionnaire de poétique et de rhétorique. Paris 1975, s. 497–509.
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emmanuel Mounier, jacques derrida i emmanuel Lévinas, w szkicu Wiek XX wobec hu-
manizmu) i ich wpływ na silnie zróżnicowane warianty polskiego klasycyzmu (szkic 
Klasycyzm polski w perspektywie europejskiej – wiek XX i XXI). 

W rozdziale tym szczególnie ważny wydaje się przeglądowy szkic o charakterze 
bardziej teoretycznym niż analitycznym, zatytułowany Gdzie są moje granice?, który 
odwołuje się do tak często dyskutowanych w ostatnim czasie teorii postkolonialnych (cho-
dzi przede wszystkim o prace edwarda W. Saida, gayatri Spivak, Homiego K. Bhabhy czy 
Bertranda Westphala). Podjęta w nim została kwestia relacji „ja–Inny” w kontekście 
swojskości–obcości oraz centrum –peryferii. Autorka wychodzi ze słusznego założenia, iż 
każdy kontakt, każda styczność z inną kulturą przyczynia się walnie do poszerzenia spektrum 
tożsamości każdego człowieka, a także każdej wspólnoty, jaką tworzą tożsamości indywi-
dualne. Szkic ten kończą znamienne słowa: „jedynie uświadomienie sobie własnej skoń-
czoności pozwala otworzyć się na horyzonty innych kultur nie po to, by je zawłaszczać, lecz 
żeby spróbować je zrozumieć” (s. 252). zawarta w tytule szkicu fraza wzięta jest, oczywiście, 
z Autoportretu odczuwanego Mirona Białoszewskiego i odnosi się doskonale do każdej 
pojedynczej tożsamości, ale w sposób szczególny opisuje również znakomicie samą au-
torkę. Nie mogło takiego szkicu w tej książce zabraknąć, ponieważ odnosi się ona do 
styków kultury polskiej i francuskiej. Nie mogło go zabraknąć, ponieważ są to ośrodkowe 
zagadnienia badań humanistycznych XX i XXI wieku. Nie mogło tego szkicu zabraknąć 
z jeszcze jednego powodu: otóż Maria delaperrière jest badaczką zakorzenioną w jednej 
kulturze i wrosłą w inną. Ten szkic stanowi próbę odpowiedzi na pytania, które pojawiały 
się w istocie w całym dziele autorki Dialogu z dystansu. Piszę te słowa, jakbym podsumo-
wywał jej życie i twórczość, ale oczywiście tak nie jest i mam wielką nadzieję, że niejed-
nokrotnie jeszcze zaskoczy ona swoich czytelników niezwykłymi pomysłami i odkryciami. 

Ostatni szkic w tym rozdziale książki nosi tytuł: Literatura w stanie wyczerpania? 
znak zapytania jest zarazem odpowiedzią na tak sformułowane pytanie. To piękny szkic 
w obronie literatury, nieco nawet sarkastyczny wobec wszelkich pytań o sens samej lite-
ratury, a także o sens dyscypliny naukowej, jaką jest literaturoznawstwo. Szkoda, że już za 
późno, bo z powodzeniem mógłby być dołączony do „wyznań”, które „Teksty drugie” 
opublikowały na swój jubileusz w 2010 roku (nr 1/2). Odpowiedź Marii delaperrière brzmi 
tak: „Literatura jest drogą do prawdy, bo wychodzi poza sztywne systemy pojęciowe i wy-
raża to, czego w języku denotatywnym, ścisłym, naukowym wyrazić się nie da. I wcale to 
nie znaczy, że mamy do czynienia tylko z prawdą subiektywną. Literatura odsłania nam te 
aspekty rzeczywistości, których nigdy byśmy bez niej nie odkryli. Fikcja chwyta treści 
nieuświadomione i w ten sposób przybliża nas do nas samych” (s. 271).

Ostatnia część książki, zatytułowana Interakcje polsko-francuskie, poświęcona jest 
kulturze polskiej we Francji w XX wieku. Odnajdzie w niej czytelnik szkice o charakterze 
historycznym i referencje do tak znamienitych postaci, jak zygmunt Lubicz-zaleski, jan 
Brzękowski czy jerzy giedroyc. Pisanie na ten temat stanowi dla osiadłej we Francji ba-
daczki rodzaj imperatywu, to, jak uważa autorka: „jeden z obowiązków komparatysty 
przebywającego poza granicami kraju” (s. 9). dodam, że jest to obowiązek całkowicie 
spełniony. Ten rozdział książki czytałbym również w odniesieniu do osobowości Marii 
delaperrière, osobowości, w której duma z przynależności narodowej i kulturowej łączy 
się z odpowiedzialnością za polską kulturę i z poczuciem obowiązku krzewienia wiedzy 
na jej temat. rozdział ten nie sprowadza się w żadnym razie do referowania suchych fak-
tów, ale wiąże się bezpośrednio z refleksją na temat doświadczenia dwujęzyczności i dwu-
kulturowości. Są to zresztą kwestie przewijające się przez całość tego dzieła, które tak 
naprawdę dzięki owej szczególnej myśli o podwójności samo ułożyło się w całość. Nie ma 
żadnego znaczenia fakt, że książka zbudowana została w oparciu o szkice publikowane 
czy wygłaszane wcześniej referaty. Nie ma znaczenia, a to dlatego, że coś podskórnie 
wpisanego w każdy ze szkiców przyczyniło się do powstania koherentnej całości. Maria 
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delaperrière należy do grupy tych polonistów, dla których nie jest ważne miejsce zamiesz-
kania. Chcąc najtrafniej ją określić, powiedziałbym, że mieszka ona i tworzy à la fois 
w Paryżu i Krakowie. Nie jest istotne, w którym miejscu w rzeczywistości się znajduje, 
ponieważ mentalnie znajduje się zawsze, w każdej sytuacji swego życia tu i tam. To właśnie 
ten walor mentalny nadał spójność Literaturze polskiej w interakcjach i każdej innej napi-
sanej przez delaperrière książce.

Omawiana praca pokazuje wyraźnie cały rozległy obszar zainteresowań badaczki, od 
polskiego romantyzmu do polskiej literatury XX i XXI wieku, od rozmaitych koncepcji 
filozoficznych i kulturoznawczych do polskiego życia kulturalnego we Francji. jest to 
szczególne świadectwo hołdu dla dwóch kultur, zarazem zaś świadectwo obecności i uczest-
nictwa autorki w dwóch kulturach, a żadna z nich nie wydaje się uprzywilejowana, ponie-
waż jest przez nią traktowana równorzędnie, na zasadzie partnerstwa, dialogu i – posługu-
jąc się słowami samej badaczki – na zasadzie interakcji, w jakie te dwie kultury wchodzą.

A b s t r a c t
AdAM dzIAdeK 
(University of Silesia, Katowice)

ON POLISH LITerATUre AT A dISTANCe

The text discusses Maria delaperrière’s book Polish Literature in Interactions. Comparative 
Sketches on Literature and Culture (Literatura polska w interakcjach. Szkice porównawcze z litera-
tury i kultury). The book is devoted to Polish romantic literature as well as 20th and 21st c. It is a tes-
timony of the author’s presence and participation in Polish and French culture, both of which are 
treated as partners, as both are participants of mutual dialogue and interaction. 

eWA KrASKOWSKA 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

zACHOdNIe  LITerATUrOzNAWSTWO  FeMINISTyCzNe  1969–1988

K r y s t y n a  K ł o s i ń s k a, FeMINISTyCzNA KryTyKA LITerACKA. (re- 
cenzent: Tadeusz rachwał). Katowice 2010. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,  
ss. 712. „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Nr 2801. (redaktor 
serii „Historia Literatury Polskiej”: Marek Piechota).

Feministyczna krytyka literacka to piąta z kolei książka autorstwa Krystyny Kłosińskiej, 
bardzo wszakże różna od poprzednich ze względu na swój metateoretyczny charakter. jest 
to bowiem – najkrócej mówiąc – monumentalne kompendium wiedzy o nurtach femini-
stycznych w zachodnich badaniach literackich, dokonane z perspektywy polskiej i przez 
uczoną zaangażowaną w tworzenie zrębów krytyki feministycznej w naszym rodzimym 
dyskursie akademickim. Poza tą publikacją na dorobek śląskiej badaczki składają się dwie 
monografie naukowe: Powieści o „wieku nerwowym” (Katowice 1988) oraz Ciało, pożą-
danie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej (Kraków 2000) i dwa szczu-
płe objętościowo, ale ważące jakościowo tomy szkiców literackich: Fantazmaty. Grabiński 
– Prus – Zapolska (Katowice 2004) oraz Miniatury. Czytanie i pisanie „kobiece” (Kato-
wice 2006). 

do tej pory Kłosińska dawała się poznać przede wszystkim jako historyczka literatu-
ry. Cóż oznaczało to w jej przypadku? W typowo wyposażonym warsztacie historyka lite-
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ratury liczy się dogłębna znajomość faktów literackich, umiejętność dotarcia do nich, 
przeanalizowania i osadzenia w odpowiednich kontekstach, nadto – zdolność tworzenia 
ujęć scalających. Nie bez znaczenia są przy tym jednak predyspozycje interpretatorskie, 
swoisty talent lekturowy, który sprawia, że zaproponowane odczytania dzieł literackich 
jawią się jako przekonujące, odkrywcze, a nawet rewelatorskie. Kłosińska potrafiła taki 
efekt wywołać, łącząc kompetencje badaczki literatury epok minionych – głównie przeło-
mu XIX i XX wieku, ale również późniejszej – z wyrazistą dykcją profesjonalnej czytel-
niczki. Sięgając po utwory z dalszych rzędów kanonu literackiego, często wręcz poza ten 
kanon wypchnięte – jak np. powieści Leo Belmonta, Aleksandra Mańkowskiego czy 
Ignacego dąbrowskiego, o których, obok utworów Sienkiewicza i Orzeszkowej, pisze 
w pierwszej z książek tu wymienionych – nadawała im sensy na tyle nowe, że nieoczeki-
wanie zyskiwały one szansę przyciągnięcia uwagi współczesnego czytelnika. W Powie-
ściach o „wieku nerwowym” pomagały jej w tym jeszcze narzędzia w owym czasie (lata 
osiemdziesiąte ubiegłego wieku) najbardziej lubiane przez polskich literaturoznawców – 
semiotyka, strukturalistyczna poetyka i narratologia. zarazem jednak pojawiły się w tej 
monografii liczne sygnały przekraczania granic wyznaczanych przez metodę strukturalno-
-semiotyczną. już sam wybór materiału badań sygnalizował, iż autorka będzie sięgać do 
psychologicznych kontekstów zjawisk literackich, a skupienie uwagi na sposobach przed-
stawiania złożonego życia wewnętrznego bohatera, różnorako wyobcowanego z otoczenia, 
sytuowało tę książkę w bliskim sąsiedztwie wydawanej w latach osiemdziesiątych ubie-
głego stulecia gdańskiej serii „Transgresje”.

Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej stało się na 
polskim rynku publikacji akademickich wydarzeniem m.in. dlatego, że znalazło się w ści-
słym gronie książek nominowanych w roku 2000 do Nagrody Nike, co było w dziejach tej 
nagrody precedensem. Książka wprowadziła do dynamicznie się rozwijającej polskiej 
krytyki feministycznej nową, wyrazistą dykcję. Metodologiczny patronat nad nią sprawo-
wały francuska krytyka feministyczna z naczelną kategorią écriture féminine, klasyczna 
psychoanaliza Freudowska i jej zreinterpretowana wersja sygnowana nazwiskami jacques’a 
Lacana i julii Kristevej, krytyka tematyczna i zaproponowany przez Marię janion polski 
wariant w postaci krytyki fantazmatycznej, hermeneutyka, dekonstrukcja, wreszcie femi-
nistyczny projekt lektury autorstwa Nancy K. Miller, w którym szczególną rolę odgrywa 
strategia nazwana przez tę amerykańską teoretyczkę „nadczytaniem” („overreading”). 
Uprawiany przez Kłosińską styl naukowy nosił wówczas znamiona eklektyzmu, ale nie 
w znaczeniu naśladowczej kompilacyjności, lecz w sensie twórczym, gdyż ze wszystkich 
źródeł, z których czerpała metodologiczne inspiracje, badaczka ta wydobywała pojęcia, 
procedury i koncepcje teoretyczne po to, by je następnie połączyć w niepowtarzalną, au-
torsko sygnowaną i nowatorską całość, własną odmianę działalności hermeneutycznej. 
Wyjątkowe miejsce w profesjonalnym obcowaniu z tekstem literackim przyznawała akto-
wi lektury skupiającemu się na pojedynczym, odnalezionym w tekście i na pozór margi-
nalnym temacie, fantazmacie, obrazie, szczególe, figurze, metaforze. Następnie element 
ów ulegał obudowaniu sekwencją interpretacji scalających to, co dostrzeżone w skali mikro 
i w rozproszeniu, w dużą syntezę znaczeniową, w której istotną pozycję zajmowały wątki 
związane z władzą, z przemocą fizyczną i symboliczną, gdyż na te sfery doświadczeń 
Kłosińska wydaje się niezwykle uwrażliwiona. Hermeneutyczny wysiłek badaczki owo-
cował tu lekturą uwolnioną od zinstytucjonalizowanych norm naukowości, stawał się 
czytaniem nie wbrew tekstowi (jak to ma zazwyczaj miejsce w tzw. hermeneutykach po-
dejrzenia), ale na przekór władczemu dyskursowi akademickiemu. A mimo to, dzięki swej 
autentyczności, odkrywczym efektom i inspiracyjnemu potencjałowi, przez ów dyskurs 
przecież akceptowanym. 

Kontynuacją, jak też rozwinięciem strategii badawczej i pisarskiej przyjętej na użytek 
monografii o wczesnych powieściach zapolskiej stały się dwa wspomniane wcześniej 
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zbiory szkiców, w których autorka sięgnęła także do innych – poza literackimi – tekstów 
kultury. zwłaszcza w drugim z nich, bezpośrednio poprzedzającym Feministyczną krytykę 
literacką, znalazły się efektowne rozważania m.in. o „babskim krzyku”, istocie plotki, 
o ekofeminizmie i „wściekliźnie macicy”, a także wątki regionalne, śląskie, uruchomione 
lekturą prozy gustawa Morcinka, Poli gojawiczyńskiej i Haliny Krahelskiej, sąsiadujące 
z literaturoznawczymi analizami utworów przeprowadzanymi z perspektywy krytyki in-
spirowanej francuskim feminizmem i neopsychoanalizą. 

Mogłoby się wydawać, że wypracowawszy sobie tak wyrazisty i przynoszący dobre 
rezultaty styl uprawiania literaturoznawstwa, Krystyna Kłosińska będzie teraz ów warsztat 
rozwijać i doskonalić, poddając „nadczytaniu” i odzyskując dla rodzimej historii literatury 
kolejne zapomniane bądź zmarginalizowane utwory i ich autorów/autorki. Ale nie. Femi-
nistyczna krytyka literacka bowiem to dzieło nie dość, że ogromne, wręcz monumentalne 
objętościowo (ponad 700 stronic), ale w dodatku odsłaniające inne od dotychczas nam 
znanych oblicze badaczki. Owa metateoretyczna monografia zachodniego literaturoznaw-
stwa feministycznego obejmuje lata, kiedy rozwijało się ono najintensywniej, a zarazem 
z dużą dynamiką różnicowało się wewnętrznie. za moment początkowy tego procesu 
uznaje autorka schyłek lat sześćdziesiątych XX wieku, z przełomową publikacją Sexual 
Politics Kate Millet (1969), a za punkt dojścia – późne lata osiemdziesiąte tegoż stulecia; 
umowną datą ad quem jest tu rok 1988. zatem synteza ta ogarnia 20-letni dorobek badań 
literackich ukierunkowanych feministycznie – niewiele, rzekłby ktoś niezorientowany 
w problematyce, ale każdy, kto ma chociażby powierzchowną wiedzę na temat tej gałęzi 
literaturoznawstwa, wie dobrze, jak ważny jest to okres w jej rozwoju, jak skomplikowana 
mapa teorii, konceptów, postaw i działań została nakreślona w czasie jego trwania i jak 
znaczący wpływ miał ów wielostrumieniowy nurt na to, jakimi torami potoczyły się losy 
całej zachodniej humanistyki końca XX i początków XXI wieku.

Trzeba z pokorą przyjąć do wiadomości nasze zadłużenie intelektualne wobec zagra-
nicznej feministycznej oraz genderowej myśli i krytyki literackiej, zwłaszcza angloame-
rykańskiej i francuskiej. gdyby nie nagłe otwarcie na oścież akademickich kanałów ko-
munikacyjnych po roku 1989, prawdopodobnie inaczej wyglądałby dziś nie tylko stan 
naszej wiedzy o dziejach rodzimego pisarstwa kobiet, poziom naszej wrażliwości gende-
rowej, ale także zasób instrumentów teoretycznych, za których pomocą możemy z różnych 
perspektyw oświetlać genderowe aspekty twórczości i komunikacji literackiej. Oczywiście, 
mamy też własną tradycję tego rodzaju ujęć krytycznych i teoretycznych, sięgającą jeszcze 
końca XIX wieku i dobrze rozwiniętą w okresie międzywojennym, lecz w drugiej połowie 
XX wieku została ona wyparta z naszej świadomości teoretycznej oraz historycznoliterac-
kiej, z praktyk akademickich, choć już z praktyk życiowych i twórczych – nie do końca. 
dopiero impet nadany właśnie dyskursowi feministycznemu wskutek przyśpieszonej re-
cepcji myśli zachodniej sprawił, że dziś do tej tradycji wracamy, odnajdując w niej impul-
sy do nowych badań. zasługi Kłosińskiej na tym polu są niekwestionowalne. jednak re-
cepcja owa odbywała się wprawdzie w atmosferze entuzjazmu, niekiedy wręcz żarliwości, 
lecz z dużą dozą przypadkowości; jej dynamikę warunkowały indywidualne fascynacje 
poszczególnych badaczek i badaczy tym lub innym nurtem zachodniego feminizmu, pra-
cami tej lub innej badaczki, niekiedy wręcz konkretną książką. Opublikowane w roku 1999 
kompendium Kazimierza Ślęczki pt. Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczes- 
nego feminizmu nie zaspokoiło potrzeby panoramicznego ogarnięcia dorobku feministycz-
nych badań literackich, gdyż, po pierwsze, ograniczało się tylko do omówienia drugofalo-
wego feminizmu amerykańskiego, a po drugie – zgodnie z tym, co zapowiadał podtytuł, 
akcenty padały w nim głównie na ideologiczne i społeczne wymiary ruchów feministycz-
nych. Cząstkowy przegląd francuskiej myśli feministycznej przyniosła w roku 2007 po-
znańska antologia Francuski feminizm materialistyczny pod redakcją Marii Solarskiej 
i Martyny Borowicz, ambicje scalające miały również książki joanny Bator (Feminizm, 
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postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek „drugiej fali”. gdańsk 
2001) i joanny Mizielińskiej (áDeñKonstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem 
wykluczenia. gdańsk 2004; Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer. Kraków 
2007), ale i one rekapitulowały tylko wybrane wątki z dziejów zachodnich badań femini-
stycznych. Inną strategię wybrała natomiast Agnieszka gajewska w swojej książce Hasło: 
feminizm (Poznań 2008), tworząc swoisty leksykon myśli feministycznej kształtującej się 
w Polsce zarówno samoistnie, jak i pod wpływem idei zagranicznych – tym sposobem w jej 
opracowaniu znalazło się miejsce również na omówienie tekstów obcojęzycznych, które 
trafiły u nas na podatny grunt, zyskując niejednokrotnie oryginalne rozwinięcie.

Pojawienie się zatem na czytelniczym rynku akademickim Feministycznej krytyki li-
terackiej nastąpiło w chwili, gdy pewien okres recepcji tej myśli w Polsce dobiegł końca 
– dziś już nie musimy „nadrabiać zaległości” i możemy na bieżąco uczestniczyć w mię-
dzynarodowej cyrkulacji akademickich dyskursów – stąd potrzeba podsumowania, upo-
rządkowania i sporządzenia dokładnej mapy tego, co nas w dużej mierze ukształtowało 
i co będzie stanowić kanon lekturowy następnych pokoleń badaczy i badaczek, stała się 
wręcz paląca.

We wstępie do swojej książki Kłosińska m.in. tłumaczy się z wyboru takich, a nie 
innych ram czasowych, konfrontując go z wyborami dokonywanymi przez autorki najnow-
szych opracowań obcojęzycznych. Strategie periodyzacyjne rozpościerają się tu między 
maksymalizmem, nakazującym objąć historią krytyki feministycznej również epoki daw-
ne (np. A Handbook of Literary Feminism Shari Benstock, Susanne Ferris i Suzanne Woods 
z roku 2002 oraz A History of Feminist Literary Criticism pod redakcją gill Plain i Susan 
Sellers z roku 2007), a prezentyzmem, który woli wiązać omawiane zjawisko ze współ-
czesnością, przede wszystkim z drugą falą feminizmu. Kłosińska pisze: „W moim projek-
cie zakres [...] jest, w porównaniu z prezentowanymi ujęciami, mocno skurczony. zaczynam 
swą opowieść od prezentacji Kate Millett, a zatem od jednej z »klasyczek« feministycznej 
praktyki czytania [...]. Koncentruję się głównie na pierwszej dekadzie feministycznej 
krytyki literackiej i na momencie jej transformacji, który przypadł na »okolice 1981 roku« 
– jakby odpowiadając echem na tytuł książki jane gallop 1 – przesuwając, umowną w koń-
cu, datę graniczną na rok 1988” (s. 17). 

Wyliczając znaczące dla tych lat tytuły, badaczka dodaje: 
„[...] książki te odwzorowując, odnotowując i interpretując »zdarzenia«, jakie zaist-

niały w feministycznym myśleniu, zarazem w nie interweniują. 
ja nie interweniuję. diagnozuję, prezentuję minioną »historię«, już zamkniętą w pew-

nych ramach czasowych” (s. 19). 
„ja nie interweniuję” – z tą deklaracją nie do końca mogę się zgodzić, gdyż historio-

graficzna narracja Kłosińskiej ma charakter wybitnie spersonalizowany, akcenty są w niej 
rozkładane zgodnie z własnymi i wyraźnie ujawnianymi preferencjami metodologicznymi 
autorki. „Interwencjonizm” rozgrywa się tu więc w sferze argumentacji, ale także perswa-
zji retorycznej o nurtach szczególnie ulubionych (jak dekonstrukcja czy psychoanaliza) 
pisze się po prostu barwniej, z większym zaangażowaniem emocjonalnym, a o tych cenio-
nych mniej (jak socjohistoryczna krytyka feministyczna janet Todd) – w sposób wręcz 
zniechęcający. Mając na względzie wpływ, jaki wywiera Kłosińska na kształt polskiego 
dyskursu feministycznego w badaniach literackich, można się spodziewać, iż jej wybory 
metodologiczne zaświadczone tą książką będą miały, tak zresztą jak i prace wcześniejsze, 
znaczną siłę oddziaływania na prace innych badaczek i badaczy. 

Omawiane kompendium to nie tylko synteza historyczna konkretnego nurtu w XX-
-wiecznych badaniach literackich, lecz zarazem niemal cała biblioteka krytyki feministycz-
nej „w pigułce”, a tym samym bezcenny w swej wartości dydaktycznej przewodnik aka-

1 j .  g a l l o p, Around 1981. Academic Feminist Literary Theory. New york – London 1992.
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demicki dla studentów i doktorantów, którzy nie byliby w stanie samodzielnie dotrzeć do 
tak obszernej listy lektur. jestem pewna, że biblioteczne egzemplarze Feministycznej krytyki 
literackiej będą przez wiele następnych lat rozchwytywane i nie mają szans na spokojny 
odpoczynek w magazynach. Pomysł Kłosińskiej polegał bowiem na tym, by zrealizować 
równolegle dwa zadania – ukazać panoramę zachodnich feministycznych badań literackich 
dwudziestolecia 1969–1988, a jednocześnie przedstawić w możliwie najpełniejszym omó-
wieniu wszystkie ważne książki reprezentujące ten kierunek. różne odmiany krytyki fe-
ministycznej są tu opisywane ze względu na ich wyprofilowanie teoretyczne, lecz przede 
wszystkim jako rozmaite sposoby/modele czytania dzieł literackich. Poszczególne rozdzia-
ły ukazują kolejne odgałęzienia feministycznego literaturoznawstwa przez pryzmat dokonań 
jego najwybitniejszych przedstawicielek, a materii tej dopełniają tzw. prezentacje lektur, 
czyli krytyczne streszczenia książek naukowych lub szczegółowe relacje o tym, jak przez 
konkretne badaczki interpretowane były różne utwory literackie. „Lekturologiczne” nasta-
wienie Kłosińskiej, dobrze znane z jej wcześniejszych prac, daje tu znać o sobie na każdej 
stronicy, żywioł czytania przenika całą książkę, ba, jest to czytanie kilkupiętrowe, zwielo-
krotnione metaczytanie, co czyni Feministyczną krytykę literacką dziełem nader odmiennym 
od typowych opracowań akademickich poświęconych problematyce teoretycznej. 

rozdział pierwszy nosi tytuł Krytyczki androtekstów i przedstawia tę postać krytyki 
feministycznej, która ze względu na konstytutywny dla niej demaskatorski stosunek do 
patriarchatu przez długi czas (a w niektórych wypadkach nawet do dziś) postrzegana była 
jako znak firmowy całego nurtu. Wypracowane wtedy strategie lekturowe, występujące np. 
w Sexual Politics Millett (1969), sytuowały się w obszarze hermeneutyki podejrzenia 
i polegały w głównej mierze na obnażaniu utajnionych w tekście męskim (którym zazwy-
czaj bywało jakieś kanoniczne dzieło literatury zachodniej) presupozycji seksistowskich, 
na wydobywaniu zawartych w nim akcentów mizoginicznych, rozbijaniu iluzji neutralno-
ści związanej z perspektywą androcentryczną, często na śledzeniu tego, co dzieje się 
w szczelinach tekstu i na jego marginesach – stąd blisko zatem było już do metody dekon-
strukcyjnej i psychoanalizy. judith Fetterley ukuła chwytliwe określenie dla takiej formuły 
czytelniczej – lektura feministyczna stawała się według niej domeną oporu (The Resisting 
Reader: A Feminist Approach to American Fiction, 1977). Punktem dojścia jest jednak w tym 
rozdziale feministyczny projekt hermeneutyki podwójnej, negatywnej i pozytywnej, autor-
stwa Patrocino Schweickart. Ta druga miałaby wyzyskiwać mechanizm identyfikacji czy-
telniczki androtekstu z męskim protagonistą, prowadzący do jej swoistej „maskulinizacji”.

rewizjonistycznie i antypatriarchalnie nastawiona krytyka androtekstów stała się 
szczególnie popularna w zachodniej dydaktyce akademickiej, w swojej strywializowanej 
postaci produkując niezliczone demaskatorskie analizy utworów pisanych przez mężczyzn. 
jej kariera wyraźnie wskazywała, iż istnieje ogromna zbiorowa potrzeba odreagowania 
wieloletniej presji lekturowej nakazującej umieszczać w kanonach głównie dzieła twórców 
płci męskiej, w praktykach badawczych zaś stosować rzekomo neutralne i obiektywne 
standardy naukowości nie uwzględniające kategorii płci. Potrzebie tej przyświecało znane 
stwierdzenie ukute przez Carolyn Heilbrun, iż do tej pory kobiety czytały „jako mężczyź-
ni”, a także sekundujące mu wezwanie jonathana Cullera do tego, by – niezależnie od płci 
– w badaniach literackich zacząć czytać „jako kobieta”. I choć wiele z powstających 
wówczas prac popadało w schematyzm i tendencyjność, trzeba oddać krytyczkom andro-
tekstów należny im szacunek, to bowiem dzięki nim studia nad kobiecością wyodrębniły 
się jako dyscyplina akademicka, wywalczyły sobie miejsce w przestrzeni współczesnej 
humanistyki i wywarły ogromny wpływ na jej dalszy rozwój.

Ponieważ jednak nie można było androtekstów czytać w nieskończość, bardzo szybko 
feministyczne literaturoznawstwo zwróciło się ku twórczości kobiet i ku badaniu tradycji 
kobiecego pisarstwa. zwrotowi temu Kłosińska poświęca drugi rozdział swojego kompen-
dium, rozpoczynając go od omówienia fundamentalnej dla nurtu ginokrytycznego pracy 
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elaine Showalter A Literature of Their Own. British Women Novelists from Brontë to Less-
ing (1977) oraz równie głośnej monografii Sandry M. gilbert i Susan gubar The Mad-
woman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-century Literary Imagination 
(1979). Obie książki w Polsce są znane, niestety, głównie „z drugiej ręki”, lecz nawiązania 
do nich znaleźć można w niemal każdej pracy podejmującej próbę feministycznej histo-
riografii literackiej, wytyczyły one bowiem drogę tego rodzaju przedsięwzięciom, uzasad-
niając ich potrzebę i wskazując sugestie metodologiczne – m.in. przez zredefiniowanie 
pojęć historii i tradycji oraz korekty wprowadzone zarówno do samego kanonu, jak i do 
opisu procesu historycznoliterackiego. W rozdziale znalazło się jeszcze miejsce na omó-
wienie koncepcji Anette Kolodny, jane gallop i, ponownie, Patrocino Schweickart – ich 
głosy znamionują zwrot od feministycznych projektów historiograficznych ku ujęciom 
teoretycznym problemów kobiecego autorstwa i kobiecego czytelnictwa. W tle, jako istot-
ny punkt odniesienia, pojawiają się koncepcje Harolda Blooma, którego Lęk przed wpływem 
i opisany tam edypalno-agoniczny scenariusz pokoleniowego „przejmowania pałeczki” 
przez wybitnych poetów od ich poprzedników pobudził do polemiki Sandrę gilbert i Susan 
gubar, oraz Stanelya Fisha – ten badacz z kolei swoimi pragmatystycznymi poglądami na 
istotę czytania i interpretacji zainspirował Anette Kolodny do otwarcia dyskusji nad kształ-
tem kanonu literackiego.

dwa omówione tu rozdziały wraz ze wstępem stanowią blisko połowę kompendium 
Kłosińskiej, co pokazuje, jak istotną rolę zrelacjonowane w nich wydarzenia (książki 
i dyskusje) odegrały w konstytuowaniu się dyskursu feministycznego w obszarze literatu-
roznawstwa. W rozdziale trzecim główną postacią staje się Nancy K. Miller, usytuowana 
przez Kłosińską „między esencjalizmem a dekonstrukcją”. Amerykańska badaczka jest 
autorce omawianej książki szczególnie bliska przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze, 
jej scenariusz dochodzenia do metodologii feministycznej okazuje się bardzo podobny do 
tego, który stał się udziałem samej Kłosińskiej: obie mianowicie startowały z pozycji 
strukturalno-semiotycznych, co w przypadku Polki widać w jej pierwszej monografii, 
Powieściach o „wieku nerwowym”, gdzie jako narzędzia analizy użyte zostały m.in. kon-
cepty narratologiczne oraz schematy fabularne rodem z myśli Władimira Proppa. Miller 
we wczesnych latach siedemdziesiątych próbowała godzić narratologiczny strukturalizm 
francuski z feminizmem, studiując „literacką kobiecość” („literary femininity”), by wkrót-
ce zaadaptować do swoich poczynań psychoanalityczną myśl Luce Irigaray, a wraz z tym 
– nasycić własną metodę badawczą refleksją o cielesności i seksualności. efektem stały 
się znane rozważania nad problemem „kobiecej sygnatury” czy – zbudowana w opozycji 
do poststrukturalnego Barthes’a – koncepcja arachnologii jako teorii tekstu kobiecego. 

Następnym elementem, który uczynił Miller bliską Kłosińskiej, była wypracowana 
przez tę pierwszą, a z powodzeniem stosowana przez tę drugą w jej rozprawach, począw-
szy od Ciała, ubrania, pożądania, metoda overreading, nadczytania. Trzecią wreszcie 
sferą, w której postawy i praktyki badawcze Miller oraz Kłosińskiej wchodzą w relację 
zbieżności, jest projekt „krytyki osobistej” („personal criticism”), bliski hermeneutycznej 
dyrektywie ekspresji osobowości, ale także – dużo późniejszej – koncepcji „wiedzy usy-
tuowanej” autorstwa donny Haraway. zakłada on, iż w tekst naukowy wpisywany jest 
podmiot badawczy wraz z całą jego (auto)biografią, zmianami, zwrotami, aktami perfor-
matywnymi; Feministyczna krytyka literacka stanowi namacalne świadectwo tak właśnie 
uprawianego literaturoznawstwa.

Wraz z rozdziałami czwartym (Post-strukturalizm i krytyka feministyczna: Naomi 
Schor) i szóstym (Post-strukturalizm i dekonstrukcja na scenie pisania) wkraczamy już 
w obszar zdominowany przez kategorię różnicy, którą poststrukturalizm, a z nim m.in. 
dyskurs feministyczny, odziedziczył po strukturalizmie i którą (wielorako sproblematyzo-
waną) wywindował na awangardowe pozycje w refleksji teoretycznej. rozdziały te zde-
cydowała się jednak Kłosińska przedzielić fragmentem rekapitulującym socjohistoryczną 
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krytykę feministyczną brytyjskiej badaczki janet Todd (rozdział piąty), a więc opcję kry-
tyczną wobec ekspansji teoretyzowania i ześrodkowaną na rekonstruowaniu i reaktywo-
waniu empirycznego nurtu feministycznej krytyki amerykańskiej z przełomu lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych. Krytyka Todd dotyczy zwłaszcza ahistorycznego i tekstualne-
go charakteru teorii neopsychoanalitycznych i dekonstrukcjonistycznych, sam zaś projekt 
skupia się na – wywiedzionych z marksizmu – antropologicznych kategoriach genderu, 
klasy i rasy oraz na problematyce genologicznej. Todd jest znana głównie ze swoich prac 
historiograficznych i edytorskich nad twórczością pisarek epok dawnych, takich jak Aph-
ra Behn, Mary Wollstonecraft czy jane Austen, i reprezentuje lewicowy odłam akademic-
kiego feminizmu, kładący nacisk na podtrzymywanie więzi między badaniami a społeczną 
empirią. dla Kłosińskiej metoda socjohistoryczna daje zbyt małe (jeśli w ogóle jakiekolwiek) 
pole do popisu ulubionym przez nią drobiazgowym analizom samych tekstów, owym 
skrupulatnym poszukiwaniom ukrytych tropów, szczelin i śladów stanowiących kwinte-
sencję feministycznej sztuki czytania. Toteż z wyraźną ulgą powraca autorka Feministycz-
nej krytyki literackiej do mówienia o tym, co jej samej najbliższe. Np. o écriture féminine. 

do tej wpływowej, a eksplodującej w przestrzeniach teorii około roku 1974, szkoły, 
koncepcji czy raczej filozofii pisarstwa (pisania) kobiecego Kłosińska ma stosunek szcze-
gólny, czemu daje wyraz jeszcze we wstępie, wyznając: „Niepokoi mnie architektura tej 
książki. Chcę powiedzieć, że skromne miejsce przypada w niej écriture féminine. O wiele 
bardziej skromne niż miałoby to wynikać z mojego (nie tylko) intelektualnego długu wobec 
badaczek francuskich. I tak już musi pozostać. To, co najgłębiej przeżyte, pozostaje nieza-
pisane. Być może nawet oparło się impulsowi, aby się tym bardzo osobistym doświadcze-
niem lekturowym – podzielić. Myślę także, że publikacja joanny Bator 2 w jakimś stopniu 
zwolniła mnie z obowiązku bardziej wnikliwego ujęcia tego obszaru, pojawiły się też 
w międzyczasie tłumaczenia książek julii Kristevej, umożliwiające współuczestnictwo 
w jej refleksji, no i mam w pamięci projekty tekstów o francuskiej teorii moich młodszych 
koleżanek” (s. 21–22). Mimo tego niepokoju i tych usprawiedliwień nie sposób nie zauwa-
żyć, iż o Kristevej, Hélène Cixous, Xaviére gauthier, Luce Irigaray i pozostałych repre-
zentantkach owego nurtu pisze Kłosińska w tonie odmiennym od tego, którego używa 
w odniesieniu do innych feministycznych badaczek. dzieje się tak nie tylko ze względu 
na stopień utożsamienia się z omawianą orientacją, z jej wywrotowym i rewolucyjnym 
potencjałem, z językowym nowatorstwem (gramatycznym, metaforycznym, retorycznym), 
wreszcie z fermentem, jaki wprowadziła ona w zatęchłe przestrzenie akademii, ale także 
dlatego, że w écriture féminine zaciera się granica między pisaniem jako literaturą a teo-
retyzowaniem na temat pisania (i czytania, interpretacji). „Subiektywizm, metafora, gra na 
wielu asocjacjach tworzą nowy język teoretyzowania, który wypowiada się w eseju teore-
tycznym. To prawdziwe wyzwanie dla czytelnika. esej teoretyczny unika konkluzywności, 
co powoduje, że czytelnik musi rozsupływać nie tylko jego metafory i rozgrywkę między 
nimi, ale także musi czujnie odróżniać je od metafor wyjętych z »cytacji«, z intertekstów, 
przeznaczonych do dekonstrukcji” – tak badaczka charakteryzuje specyfikę tekstów oma-
wianych autorek (s. 425). Czytając nie od dziś książki i artykuły Krystyny Kłosińskiej widzę, 
iż écriture féminine to wzorzec pisania, jakie ona sama chciałaby uprawiać i jakiego ele-
menty nietrudno w jej tekstach odnaleźć. Nigdy wszakże nie posunęła się w swoich próbach 
aż tak daleko, by ryzykować naruszenie porozumienia z czytelnikiem (głównie przecież, 
jeśli nie wyłącznie, akademickim), by stawiać go wobec aż tak dużych wyzwań. Czy wy-
nika to z jej własnych wyborów, czy też jest kompromisem w obliczu wciąż konserwatyw-
nych standardów naukowości, jakie u nas przeważają? Trudno powiedzieć.

Kolejne rozdziały Feministycznej krytyki literackiej zawierają omówienia najważniej-

2 j. B a t o r, Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek 
„drugiej fali”. gdańsk 2001.
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szych wątków i głosów w dyskusji, która – jak sygnalizowałam na początku recenzji – 
pozostaje kluczowa dla całej formacji feministycznej, i to nie tylko w badaniach literackich. 
dotyczy ona roli szeroko rozumianych praktyk czytelniczych w kształtowaniu „wrażliwo-
ści genderowej” (sprawiającej, że również mężczyzna może czytać „jako kobieta”), w dal-
szej zaś kolejności – następnych nowych optyk postrzegania zajwisk społecznych i kultu-
rowych, które w zasadniczy sposób zmieniły oblicze współczesnych nauk humanistycznych 
i społecznych. Trzeba bowiem przypomnieć, że women studies (których krytyka femini-
styczna była częścią) uruchomiły istną lawinę kolejnych „studiów mniejszościowych”, 
oddających głos i status podmiotowy grupom wykluczonym, zmarginalizowanym lub 
podporządkowanym już nie tylko ze względu na płeć czy orientację seksualną (jak w przy-
padku gay/lesbian studies), ale w wielu innych wymiarach polityczno-kulturowych – by 
wymienić tu choćby potężny ruch postkolonialny i wywiedzione z niego subaltern studies, 
a w najdalej idących konsekwencjach nawet całą myśl posthumanistyczną. 

Nie miejsce tu, by dokładniej analizować niesamowitą siłę owego impulsu wywoła-
nego przez badania kobiece, temat ten zresztą nie wchodzi w zakres książki Kłosińskiej, 
natomiast sam fenomen lektury kobiecej jest, jako się rzekło, dla niej centralny. rozdział 
siódmy zatytułowała autorka po prostu Lektury i omówiła w nim – wspominane już w tej 
recenzji – koncepcje jonathana Cullera, Carolyn Heilbrun i judith Fetterley, uzupełniając 
je komentarzami do książek m.in. Shoshany Felman, elaine Showalter, Toril Moi, Alice 
jardine, Peggy Kamuf, Mary jacobus i Patrocino Schweickart. W tym miejscu miałabym 
jedną uwagę wobec sposobu ujmowania przez Kłosińską kwestii czytania kobiecego. 
Autorka Feministycznej krytyki literackiej traktuje je mianowicie wyłącznie jako szczegól-
ny rodzaj praktyki interpretacyjnej, z centralnymi dla niej kategoriami doświadczenia, 
genderu, androtekstu i ginotekstu, wspólnoty interpretacyjnej, „twórczego czytania” itd. 
Praktyki, która zmienia i osobę czytającą (stąd wielokrotnie pojawiająca się w literackim 
dyskursie feministycznym idea „książki, która zmieniła mi życie”), i – w konsekwencji – 
świat wokół niej. Ale czytanie kobiece to przecież także k o b i e c e  c z y t e l n i c t w o, 
rozumiane jako nieformalna instytucja życia kulturalnego, współczynnik oddziałujący na 
rynek książki, a w związku z tym mający niebagatelny wpływ na kształt pisarstwa; nieby-
wała kariera powieści w wieku XIX i następnych stuleciach bez wątpienia da się powiązać 
z ogromnym wzrostem liczby czytających kobiet. znakomitą analizę tego rodzaju relacji 
i procesów dała w swojej książce The Woman Reader 1837–1914 Kate Flint (1993), której 
próżno szukać w indeksie osobowym Feministycznej krytyki literackiej (jej publikacja 
wykracza zresztą poza przyjęte dla tego kompendium ramy czasowe), korzystam więc 
z okazji, by na tę autorkę zwrócić tu uwagę.

Niejako aneksem do rozdziału o kobiecym czytaniu jest krótki, ale dramatyczny 
w wyrazie rozdział ósmy, pt. Feministyczne lektury »Dory« – chodzi tu, oczywiście, o słyn-
ną pacjentkę Sigmunda Freuda i dzieje nowoczesnego dyskursu (o) histerii. Problem hi-
sterii i polemika z tradycyjnymi jej ujęciami, wyrastającymi jeszcze z psychiatrii XIX-
-wiecznej, a skumulowanymi we Freudowskiej psychoanalizie, znalazły się w pewnym 
momencie w głównym nurcie dyskusji feministycznych, gdyż samą histerię jako zjawisko 
historyczne i uosabiające kobiecą rewoltę przeciwko patriarchatowi zaczęto uważać za 
formę protofeminizmu, a z drugiej strony – zjawisko to zostało zuniwersalizowane i „ute-
raźniejszone” w formule „wszystkie jesteśmy histeryczkami”. Np. elaine Showalter 
w książce Hystories. Hysterical Epidemics and Modern Culture (1997) powiązała je z ta-
kimi objawami, jak anoreksja i bulimia, tzw. syndrom wojny w zatoce czy chroniczne 
zmęczenie. Kłosińska – sama będąc zwolenniczką podtrzymywania dyskursu (o) histerii 
– skrupulatnie referuje wszystkie znaczące głosy w tej dyskusji i rekonstruuje jej konteksty 
teoretyczne (np. koncepcje Kristevej dotyczące tego, co semiotyczne i symboliczne), ale 
umieszcza też w tym rozdziale materiał z istoty swojej heterogeniczny względem całej 
książki. Sięga mianowicie do własnych przeżyć związanych z odbiorem wystawy pt. Ko-
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lekcja wstydliwych gestów, zorganizowanej w roku 2004 w warszawskiej zachęcie. głów-
nym tematem tej wystawy były kobiece praktyki samookaleczające, ciała naznaczone 
nacięciami, śladami krwi, zbliżenia zranionej skóry. Kłosińska pisze: „To już nie jest 
ofiara. To zbuntowana ofiara. Otwarta także na terapię i autoterapię. Uświadomiony gwałt, 
który zadaje sobie samej, wiedzie ją ku rozpoznaniu mechanizmu gwałtów, których obiek-
tem się stała. Powiedzieć: jestem ofiarą, nie musi oznaczać ani rezygnacji, bierności, ani 
rozsmakowywania się w bólu. To może być początek wyzwolenia”. A dalej czytamy: 
„Widziałam nacięcia na skórze dziewiętnastolatków. Chłopcy odreagowywali szkolny stres. 
Kilka dni obserwowali proces gojenia śladów po urazie. I opowiadali różne wersje tej 
jednej historii, która zrodziła ich samookaleczenie. Lęk z wolna ustępował miejsca ironii 
i kpinom. Pozostały drobne blizny. dobre blizny: chwila buntu, wydawałoby się bezsilne-
go, nie zaowocowała adaptacją do okoliczności zewnętrznych, ale zrozumieniem istoty 
owych okoliczności i większą odpornością na agresję. Ale czy uda się wyjść z traumy 
poniżenia pewnej piętnastolatce, która przecina swoją skórę w milczeniu na ławkach 
w parku, w kątach szkolnych korytarzy i w szatni?” (s. 576). W takich okolicznościach 
Kłosińska-badaczka ustępuje miejsca Kłosińskiej jako autorce i osobie dającej świadectwo 
własnemu przeżyciu; nie po raz pierwszy też w swoim pisarstwie akademickim ujawnia 
predyspozycję i predylekcję do balansowania na granicy literaturoznawstwa i psychologii.

Feministyczna krytyka literacka od początku była domeną białych kobiet ze sfer aka-
demickich, intelektualnych i twórczych, często zaangażowanych w prokobiece ruchy 
społeczne, od Women’s Liberation Movement poczynając. I choć zasadą jej istnienia było 
podważanie dyskursów dominujących, sama takowym – w określonych ramach – szybko 
się stała. Tego rodzaju sytuacja musiała zaowocować sprzeciwem i polemiką ze strony grup 
kobiecych nie identyfikujących się ze zbiorową tożsamością konstruowaną na gruncie 
krytyki feministycznej i listą zgłaszanych przez nią problemów. Poza tym sama płeć/gen-
der okazywała się kategorią nie wystarczającą do tego, by oprzeć na niej teorie i praktyki 
antydyskryminacyjne – należało jeszcze uwzględnić inne parametry tożsamościowe, takie 
jak rasa, klasa, wyznanie, wiek, orientacja seksualna. Tak wypracowana została reguła tzw. 
intersekcjonalności, która na długi czas wyznaczyła i nadal wyznacza standardy badawcze 
w obrębie studiów, które dzisiaj obejmujemy wspólną nazwą kulturowych. Najszybciej, 
bo jeszcze w latach sześćdziesiątych, odezwały się kobiety czarnoskóre, powołując do 
życia czarną literacką krytykę feministyczną (black feminist criticism). jej pojawienie się 
w przestrzeni dyskursów akademickich miało bardzo poważne konsekwencje, nie tylko 
bowiem podważyło hegemonię „białości”, ale zwróciło uwagę na zwielokrotnione mecha-
nizmy opresji i dyskryminacji, jakim poddawane są kobiety w innych kręgach kulturowych 
– z jednej strony podporządkowywane przez kulturę dominującą (np. kolonizatorów), 
z drugiej zaś padające ofiarą własnych patriarchatów. Nie tylko jednak ów wiktymistyczny 
aspekt był tu problematyzowany – równie ważne stawało się odkrywanie twórczych po-
tencjałów subkultur kobiecych, postrzeganych jako podwójnie, a nawet potrójnie niższe 
(ze względu na płeć, rasę i status społeczny), a w istocie wnoszących w spetryfikowane 
struktury kultur androcentrycznych potężną dawkę subwersywności i żywiołu moderniza-
cyjnego. Czarnej literackiej krytyce feministycznej poświęciła Kłosińska dziewiąty rozdział 
swojego kompendium. 

rozdział dziesiąty rekapituluje z kolei dorobek krytyki lesbijskiej. jej największym 
osiągnięciem było zwrócenie uwagi na doniosłość związków między kobietami w wytwa-
rzaniu historii, tradycji, genealogii literatury i sztuki kobiecej. To Adrienne rich ukuła 
termin „lesbijskie kontinuum” na określenie więzi daleko wykraczającej poza orientację 
seksualną, a wyrażającej się w dzieleniu przez wspólnoty kobiece rozmaitych doświadczeń, 
tych traumatycznych i tych pozytywnych, dla udzielenia sobie nawzajem wsparcia. Pokło-
siem studiów lesbijskich stały się również rozległe badania nad związkami łączącymi 
różne pisarki i artystki, a także interpretacje dzieł literackich wydobywające z tekstu bardziej 
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lub mniej utajone w nim ślady kobiecego pożądania homoseksualnego. Niebagatelnym 
skutkiem rozpowszechnienia się lesbian studies są liczne coming out’y twórczyń jawnie 
określających swoją tożsamość seksualną i czyniących z niej źródło inspiracji artystycznej. 

Przeglądu nurtów krytyki feministycznej lat 1969–1988 dopełnia krótki rozdział za-
tytułowany Mężczyzna w feminizmie czy mężczyzna i feminizm? Autorka omawia w nim 
kilka publikacji podejmujących kwestię obecności mężczyn w feminizmie – i jako przed-
miotów refleksji badawczej, i jako swoistych fellow travellers, towarzyszy podróży, a więc 
akademików, twórców, intelektualistów i aktywistów, którzy w różnym stopniu byli w sta-
nie uwewnętrznić przynajmniej część spośród teorii feministycznych i posługiwać się ich 
narzędziami we własnych praktykach. Mowa tu także o rozmaitych formach studiów nad 
męskością, w tym o – jakkolwiek nieprzyjemnie by to brzmiało dla nienawykłych uszu – 
„zwrocie analnym” („rectal turn”), „polegającym na przemieszczeniu uwagi krytycznego 
dyskursu z przedniej części męskiego ciała (penis, jądra, erekcja, ejakulacja) na męski 
anus” (s. 645). Przemieszczenie to – oczywiście o wymiarze symbolicznym – wiąże się 
z takimi problemami współczesności, jak AIdS czy homofobia, a swoistym komentarzem 
doń, dopowiadam już od siebie, może być niedawna kuriozalna historia z wpisaniem do 
ewidencji przez polski sąd rejestrowy znaku „zakaz Pedałowania”...

rozdział ostatni nosi tytuł Co dalej? i autorka próbuje w nim ogarnąć różnorodność 
oraz dynamikę rozlicznych debat, zwrotów i polemik rozgrywających się w humanistyce 
przełomu XX i XXI wieku, tak czy inaczej odnoszących się do dorobku myśli i praktyki 
feministycznej dekad poprzednich. Feminizm, także ten literaturoznawczy, wszedł wówczas 
w fazę kryzysową – odżegnywały się odeń młode pokolenia kobiet, m.in. również akade-
miczek, twierdząc zuchwale, iż zrobił swoje, a teraz może odejść. zasadniczą przyczyną 
takich postaw była niewątpliwa petryfikacja ideowa i teoretyczna głównych jego nurtów, 
skutkująca schematyzmem projektów naukowych i dogmatyzacją postaw. reakcje bardziej 
dojrzałe polegały jednak na poszukiwaniu takiej drogi myślenia i działania, która pozwo-
liłaby wyjść poza feminizm, nie sytuując się zarazem przeciw niemu – tego rodzaju wy-
bory stały się udziałem niektórych teoretyczek uważanych wręcz za inspiratorki feminizmu 
drugofalowego, a przynajmniej za jego wybitne przedstawicielki. U Kłosińskiej w takiej 
roli występuje np. Toril Moi. Istotnym momentem było pojawienie się na horyzoncie nauk 
humanistycznych i społecznych teorii queer z jej projektem rozmontowania kategorii płci 
i genderu na rzecz performatywnego pojmowania praktyk tożsamościowych. zarówno 
kluczowa dla tej problematyki książka judith Butler (Gender Trouble; wyd. polskie, w prze-
kładzie K. Krasuskiej: Uwikłani w płeć. Warszawa 2008), jak i polemiki z jej tezami (m.in. 
Marty Nussbaum) zostały przez Kłosińską wnikliwie zreferowane. 

z dzisiejszej perspektywy widać wyraźnie, iż literacka krytyka feministyczna faktycz-
nie przestała istnieć jako nurt samoistny; jej autonomiczność zachowała się co najwyżej 
w badaniach historiograficznych nakierowanych na uzupełnianie wiedzy o pisarstwie kobiet, 
zwłaszcza w epokach minionych. Natomiast trudno sobie wyobrazić uprawianie współczes- 
nej humanistyki i badań społecznych osnutych wokół takich kategorii, jak tożsamość, 
podmiotowość, doświadczenie, komunikacja, władza, pamięć, przestrzeń, przeszłość (by 
wymienić tylko kilka przychodzących na myśl w pierwszym odruchu), bez uwzględnienia 
współczynnika kobiecości – i to jest największa zdobycz feminizmu.

Feministyczna krytyka literacka to książka, która – jak już sygnalizowałam – stanie 
się na wiele lat obowiązkową i niezbędną lekturą kolejnych pokoleń adeptów literaturo-
znawstwa w Polsce. Powinna jednak mieć appendix – analogiczne kompendium poświę-
cone naszej rodzimej krytyce feministycznej, która choć nie obfituje w samodzielnie wy-
pracowane koncepty teoretyczne, to przecież potrafiła i nadal potrafi te, które zapożyczyła 
skądinąd, w oryginalny sposób stosować do naszych własnych realiów literackich i kultu-
rowych; wiele też osiągnęła w badaniach nad tradycją pisarstwa kobiet w Polsce, wskazu-
jąc przy okazji, co jeszcze jest w tym względzie do zrobienia. Takie kompendium już ist-
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nieje – jest nim znakomity doktorat Katarzyny Majbrody pt. Odmienna perspektywa 
w badaniach literackich. Wybrane zagadnienia i dyskurs feministycznej krytyki literatury 
w Polsce po roku 1989, obroniony w 2009 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Niestety, 
do dziś nie opublikowany – nie z braku zainteresowania potencjalnych wydawców, ale 
z powodu braku środków finansowych. Pozwalam sobie w tym miejscu zwrócić nań uwa-
gę w nadziei, że być może wesprę w ten sposób starania młodej badaczki o wydanie jej 
rozprawy.

A b s t r a c t
eWA KrASKOWSKA 
(Adam Mickiewicz University, Poznań)

WeSTerN FeMINIST LITerAry STUdIeS (1969–1988)

The text contains a discussion about Krystyna Kłosińska’s book Feministyczna krytyka lite- 
racka (Feminist Literary Criticism), a thorough compendium of feminist trends in 1969–1988 west-
ern literary studies.

PAWeŁ STANgreT 
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa)

OgrANICzeNIA MeTOdy

M a r e k  P i e n i ą ż e k, AKT TWÓrCzy jAKO MIMeSIS. „dzIŚ Są MOje  
UrOdzINy” – OSTATNI SPeKTAKL TAdeUSzA KANTOrA. Kraków (2005). Towa-
rzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, ss. 514, 2 nlb. + 31 wkle-
jek ilustr. „Modernizm w Polsce”. Tom 10. Pod redakcją Włodzimierza Boleckiego i ry-
szarda Nycza.

Książka Marka Pieniążka dotyczy ostatniego spektaklu Tadeusza Kantora, Dziś są 
moje urodziny. jest to ogromna praca, licząca ponad 500 stronic, uzupełniona dodatkowo 
ilustracjami. Można ją określić jako monografię tego spektaklu. Ukazała się ona w serii 
„Modernizm w Polsce” krakowskiego wydawnictwa „Universitas”. To istotna informacja 
– tytuł serii od razu wskazuje, że dzieło Kantora zostało omówione w bardzo szerokim 
kontekście na tle przemian w sztuce XX wieku. Czyni to z książki ważną monografię 
owego przedstawienia. Badacz przy jego analizie korzysta z narzędzi wypracowanych na 
gruncie hermeneutyki. dlatego że – jak pisze – Dziś są moje urodziny to rzecz cechująca 
się bardzo dużą dozą autobiografizmu, co skłania Pieniążka do posługiwania się również 
metodologią psychoanalityczną spod znaku jacques’a Lacana, Hala Fostera, Hanny Segal. 
Najistotniejszą jednak kategorią jest (cały czas referuję metodę badawczą Pieniążka) epi-
fania modernistyczna. Tak szeroka perspektywa naukowa daje autorowi dużo większą 
swobodę interpretacji. Po to zresztą rezygnuje on z tradycyjnych, „strukturalnych” narzę-
dzi na rzecz tych, które dają mu więcej swobody. 

Pieniążek trzyma się obranej metodologii. Mimo sporej dowolności ogranicza on pole 
swego widzenia poprzez korzystanie tylko z narzędzi, jakie wyznaczył sobie we „wstępie 
metodologicznym”. Chce wykreować „»nadmetodologiczną« syntezę, pozwalającą ująć 
w kontekście postmodernistycznej refleksji antropologicznej pozorne sprzeczności zawar-
te w jego [tj. Tadeusza Kantora] dziele” (s. 26). robi to z zamiarem uratowania „postawy 
twórczej Kantora przed zamknięciem jej w kilku niewiele już dla nas znaczących, intelek-
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tualnie martwych hipostazach” (s. 37). jednak na pierwszy plan wybija się tu, pomimo 
wcześniejszej deklaracji, metodologiczna poprawność, mocne i konsekwentne używanie 
raz obranego sposobu refleksji. Pieniążek ma pełną świadomość tego, że musi dokonać 
selekcji narzędzi badawczych. Korzysta tylko i wyłącznie z tych, na jakie pozwala mu 
wybrana metoda. dlatego gdy w swoich analizach dochodzi do momentu, w którym nie-
zbędne jest wyjście poza psychologizm w stronę analizy „strukturalnej”, musi się zatrzymać 
i niestety się zatrzymuje (o czym zresztą informuje czytelników). Podkreśla autorskość 
swej analizy – czyni to wszakże kosztem interpretacji dzieła Kantora. Ortodoksja metody 
badawczej nie oznacza, iż Pieniążek uzurpuje sobie prawo do „jedynie słusznej” interpre-
tacji jego twórczości. Wręcz przeciwnie. Na podstawie gruntownej i rzetelnie przeprowa-
dzonej analizy ponad 300 recenzji ze spektaklu stwierdza, że istnieją dwa możliwe podej-
ścia do tego dorobku, dwie drogi badawcze, które określa jako „fikcjonalną” i „epifanijną”. 

Omawiając metodologię Aktu twórczego jako mimesis należy zauważyć, że Pieniążek 
korzysta z każdego materiału, który może mu pomóc udowodnić jego tezy. robi to z wiel-
kim pożytkiem dla dzieł Kantora. W zasadzie kontekstem do tego spektaklu są wszystkie 
przedstawienia Teatru Śmierci, cały dorobek malarski Kantora oraz komplet jego tekstów 
(łącznie z notatkami i tekstami niepublikowanymi). dlatego sama bibliografia do książki 
liczy 86 stronic. Co ważne, nie jest ona skoncentrowana jedynie na bohaterze rozprawy 
– nie tylko dotyczy Kantora, lecz zawiera też wiele pozycji z szeroko rozumianej humani-
styki (Pieniążek sięga po literaturoznawstwo, teatrologię, filozofię, badania nad filmem, 
a nawet psychologię i filozofię). Tym, co na pewno udało się Pieniążkowi i co stanowi jego 
zasługę, jest pokazanie, że twórczość Kantora broni się również wtedy, gdy przyłożyć do 
niej nowoczesne narzędzia naukowe. Ważne jest także to, że autor recenzowanej książki 
analizuje dzieło Kantora w sposób całościowy – ujmując ją zarazem na tle przemian mo-
dernistycznych i postmodernistycznych w kulturze i sztuce polskiej (i nie tylko). 

Podstawową drogę prowadzącą do formułowania wniosków jest w omawianej książ-
ce analiza. Autor bardzo dokładnie i rzetelnie analizuje spektakl. Cel jego pracy stanowi 
zrekonstruowanie procesu twórczego związanego z tym spektaklem, tym ważniejsze, że 
chodzi o dzieło niedokończone. Próba takiej rekostrukcji jest wynikiem metodologii, z jaką 
mamy do czynienia 1, ponadto jest nowym ujęciem, dotychczas bowiem nie pokuszono się 
o próbę tego rodzaju. Co istotne, badacz swoje analizy umieszcza w szerokim kontekście 
twórczości Kantora. Tak więc materiałem do spektaklu Dziś są moje urodziny stają się tu 
nie tylko zapisy z prób do niego, lecz także malarstwo Kantora z tego okresu, jego teksty, 
notatki, wypowiedzi, wywiady. To trafne podejście do dorobku artysty – artysty totalnego, 
którego każdy akt składa się na jedno wielkie dzieło. Pieniążek nie pomija w swoich ana-
lizach niczego, wszystkiemu się przygląda. refleksją obejmuje też wcześniejsze przedsta-
wienia Kantora. W oparciu o partyturę do spektaklu Wielopole, Wielopole badacz pokazu-
je, że metoda strukturalno-semiotyczna wyczerpała się. Taką tezę lansuje zresztą przez całą 
książkę. Pieniążek nieustannie udowadnia, iż nowe metodologie są bardziej odpowiednie 
do omówienia tej twórczości. z jego tezami można polemizować, ale, jak wspomniałem, 
wartość stanowi już sama konfrontacja z nowymi narzędziami badawczymi, z której 
dzieło Kantora wychodzi obronną ręką. 

Kolejną wartością książki jest to, że jej autor skupia się na zagadnieniach dotychczas 
całkowicie pomijanych przy naukowym podejściu do twórczości Kantora. Potwierdzenia 
dla swoich tez szuka Pieniążek w rozwoju Kantorowskiej plastyki oraz tekstów. Chodzi 
zwłaszcza o główną tezę pracy: że w miarę rozwoju sztuka Kantora zmierzała coraz bardziej 
do wewnątrz, w stronę „dziadów osobistych”. Autobiografizm i postępująca autotematy-
zacja są dla Pieniążka głównymi liniami rozwoju Kantorowskiego teatru. Chce on badać 

1 zob. r. N y c z, Tekstowy świat. Kraków 2000. Na tę pozycję M. Pieniążek często się po-
wołuje.
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spektakl Dziś są moje urodziny tylko przez pryzmat tego jednego wątku. Autor Aktu twór-
czego jako mimesis pokazuje, że przy tak wielowątkowym dziele nie sposób uchwycić 
wszystkich nurtów i możliwości. Proponuje Kantora w stanie „klinicznym” i jednocześnie 
receptę – da się do niego podejść wyłącznie próbując chwytać poszczególne wątki jego 
działalności. 

Warto zapytać: dlaczego autor książki Akt twórczy jako mimesis sięgnął po tego typu 
narzędzia badawcze? Co one mu dają? Odpowiedź na te pytania jest niejednoznaczna. 
Odwrócenie się od metody strukturalno-semiotycznej Pieniążek motywuje tym, że była ona 
skazana na domysły. Podstawę bowiem takiej analizy stanowiło autorskie odczytanie sys-
temu znaków. Pieniążek uważa, że takie podejście szkodzi twórczości Kantora, która zo-
staje wtedy uwikłana w najrozmaitsze interpretacje pretendujące do bycia obiektywnymi. 
Proponowane badanie Kantora według zasad nowoczesnej psychoanalizy (korzystanie 
z koncepcji misreading) daje zarazem prawo do błędu. Należałoby jednak porzucić rozwa-
żania metodologiczne i skupić się nad kwestią następstw wynikających z konsekwentnej 
realizacji takiego podejścia. jak ono wpływa na rozumienie sztuki Kantora?

Niewątpliwe u podstaw metody strukturalnej leżało przeświadczenie o tym, że twórca 
Teatru Śmierci musiał zakodować w dziele jakiś przekaz, że dzieło jest systemem znaków, 
językiem. Tę strukturę artystyczną trzeba było, siłą rzeczy, odnieść do tradycji, przepro-
wadzić gruntowną analizę wpływów oraz inspiracji. Takiemu podejściu sprzeciwia się 
Pieniążek, który nie chce zamykać twórczości Kantora w ramy sztywnego zaszyfrowane-
go i odszyfrowanego kodu. jednak badacz wpada w pułapkę, jaką zastawia na interpreta-
torów autor Umarłej klasy. Chodzi mianowicie o to, że jego prace bardzo mocno związane 
są z biografią, z jego osobistymi przeżyciami. dlatego znakomicie przystają do nich me-
tody psychoanalityczne. Problem polega wszakże na tym, że materiał sztuki Kantora nie 
ogranicza się wyłącznie do jego dzieciństwa, doświadczeń wojennych, bohaterów z prze-
szłości. W spektaklach, tekstach i malarstwie tego autora występują nieustanne odwołania 
do tradycji literackiej, malarskiej, teatralnej. Kantor bardzo mocno osadzony jest w refle- 
ksji kulturowej współczesności, czemu daje dowód w swoich pismach. Co więcej, doświad-
czenia wyniesione z obcowania z tekstami kultury Kantor uwewnętrznia w dużym stopniu. 
One też stają się jego przeżyciami osobistymi, artysta czyni je elementami swojej biogra-
fii. dlatego właśnie należy jego twórczość analizować w sposób całościowy, pod kątem 
jednego dzieła – totalnego, na które składa się wiele dziedzin artystycznych, gatunków 
i rodzajów sztuki. Oczywiście, także ten aspekt Pieniążek dostrzega. Wszakże wyciąga 
z tych przesłanek inne wnioski. Autobiograficzność prac Kantora jest dla Pieniążka głów-
nym jej nurtem, tym, co organizuje całość dzieła tego artysty.

Należy także zadać pytanie, co autor książki zyskuje poprzez tego typu podejście 
badawcze. Niewątpliwą jego zaletą jest to, że dla twórczości Kantora w ostatnich dwóch 
latach jego życia Pieniążek rysuje bardzo szeroki kontekst. Co więcej, wnikliwie go ana-
lizuje. Wszystko to pomaga mu w zrekonstruowaniu procesu twórczego związanego ze 
spektaklem Dziś są moje urodziny. Ta kwestia była dotąd niedostatecznie mocno akcento-
wana w refleksji nad dziełem Kantora, a jest bardzo istotna dla jego rozumienia – Pieniążek 
zresztą wspomina o „dziele totalnym”. W tym jego książka nie kłóci się z wcześniejszymi 
ustaleniami badaczy spuścizny artystycznej autora Umarłej klasy – przede wszystkim 
z wnioskami Krzysztofa Pleśniarowicza.

Trzeba także zapytać, czy wykorzystane narzędzia są funkcjonalne, tzn.: czy i w jakiej 
mierze odpowiadają na postawione pytania i wyjaśniają wątpliwości? Tu po raz kolejny 
widoczne jest to, co dominuje w całej książce. Pieniążek doskonale przeprowadza swoje 
analizy. epifanijny aspekt twórczości Kantora jest ważny. Badacz przypomniał, a w wielu 
miejscach zidentyfikował po raz pierwszy, pokazał i wydobył kwestię epifanii, która wią-
że się ze sceniczną twórczością Kantora. jak Pieniążek wykorzystuje kategorię epifanii 
w swojej pracy? Otóż rozumie ją w sensie epifanii modernistycznej, która wyznacza ka-
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nony poetyki sztuki nowoczesnej. Idzie tropem wskazanym przez ryszarda Nycza 2. z sys-
tematyki zaproponowanej przez niego Pieniążek wybiera kategorię epifanii negatywnej. 
jej cechą jest to, że dzieło staje się śladem „niewypowiedzianej, obecnej poza przedsta-
wieniem rzeczywistości” 3. Takie ujęcie pozwala dostrzec w twórczości Kantora aspekty, 
które były dotychczas w rozważaniach nad nią pomijane. Walka Pieniążka z metodologią 
refleksji strukturalnej nad spektaklami teatru Cricot 2 ma na celu wyprowadzenie dorobku 
Kantora z kręgu analiz czysto estetycznych. Badacz opuszcza refleksję nad środkami arty-
stycznymi (jedynie je sygnalizując – a więc nie nikną one całkowicie z jego pola widzenia), 
a także nad koncepcjami estetycznymi i teoretycznymi. W takim sposobie przedstawienia 
naturalne jest pomijanie tego, co bardzo istotne dla Kantorowskiej twórczości – mianowi-
cie odwołania do tradycji artystycznej oraz ideowej (chodzi przede wszystkim o kategorię 
awangardowości w nowoczesnym ujęciu). Pieniążek chce zwrócić uwagę na to, co ukryte 
pod powierzchnią formy estetycznej spektaklu. Sam Kantor przyznawał, że interesuje go 
to, co jest ponad estetyką. „ja w ogóle twierdzę, że to należałoby koniecznie podnieść, bo 
w tych zagranicznych historiach sztuki nie ma nic, czysta, pożal się Boże, estetyka. A to, 
że obok czerwonego musi być zielone, obok takiego waloru taki, to żaden dziś problem, 
mnie to absolutnie nie obchodzi, żadnych formalnych założeń, żadnej – powiedziałbym 
nawet – ekspresji. Morale – tak. Na zachodzie to zanika. dlatego na Cricot przychodzą 
zawsze takie tłumy” 4.

Ta wypowiedź wydaje się o tyle ważna, że pojawia się w kontekście refleksji nad 
konstruktywizmem i jego rolą w sztuce XX wieku. Podobne stwierdzenie można odnaleźć 
we wcześniejszych Lekcjach mediolańskich (trzeba podkreślić, że książka ta przywoływa-
na jest w pracy Pieniążka): „KONSTrUKTyWIzM stał się C z y S T ą  F O r M ą! / I dał 
życie innym przejawom sztuki” 5.

Odwołanie się do kategorii Czystej Formy Stanisława Ignacego Witkiewicza nie na-
leży do przypadkowych. Pokazuje bowiem, iż dla Kantora miały znaczenie jej „metafi-
zyczne” aspekty. Ważne jest także to, że rozmowa z Porębskim odbyła się 5 XII 1989, 
a więc w okresie, gdy rodził się ostatni spektakl teatru Cricot 2. Taka postawa Kantora 
powoduje, iż można traktować jego ówczesne zainteresowania jako próbę wyjścia poza 
estetykę, przekroczenia formalnej strony dzieła. To istotna zmiana w myśleniu autora 
Umarłej klasy, zwłaszcza że materialność dzieła sztuki (wywiedziona również z konstruk-
tywizmu) zajmowała w dawniejszej twórczości Kantora niezmiernie ważne miejsce. 
Analiza tej zmiany pokazuje niezwykle głęboko ukryty aspekt dzieła artysty. Pieniążek 
porusza tu bardzo istotną kwestię (także często pomijaną) – Kantor wielokrotnie mówił 
o tym, żeby jego sztuki nie traktować tylko estetycznie. estetyka bowiem była dla niego 
jedynie środkiem do operowania w znaczeniach wyższych. dlatego środki artystyczne, 
sposób kodowania, semantyzacja jest tak ważna w jego twórczości. 

do tych kwestii należy również dodać elementy autobiograficzne. Pieniążek skupia 
się na tym, jak odnaleźć ślady obecności autora w dziele. rzecz w przypadku Kantora 
wydaje się łatwa. jego malarstwo, a przede wszystkim teatr naznaczone są w największym 
stopniu autobiografizmem. Materiałem dla Kantora są jego własna pamięć, osoby i wyda-
rzenia, które go ukształtowały, a także on sam. Chcąc jednak dokładniej określić przestrzeń, 
w jakiej funkcjonują spektakle teatru Cricot 2, należy stwierdzić – do takich wniosków 
dochodzi też Pieniążek w swojej książce – że najważniejsza jest osobista, prywatna, indy-
widualna pamięć twórcy. Nadanie kształtu artystycznego, umieszczenie tej pamięci w kon-
tekście określonego systemu znakowego stanowi kwestię wtórną. Takimi torami przebiega 

2 r. N y c z, Literatura jako trop rzeczywistości. Kraków 2001.
3 Ibidem, s. 49.
4 M. P o r ę b s k i, T. Kantor: świadectwa, rozmowy, komentarze. Warszawa 1997, s. 104. 
5 T. K a n t o r, Lekcje mediolańskie 1986. Oprac., red. A. H a l c z a k. Kraków 1991, s. 43.

III.indd   268 2012-12-04   15:54:20



269reCeNzje

myśl Pieniążka. Czy jednak trop autobiograficzny nie jest pułapką zastawioną przez Kan-
tora? Przetworzenie artystyczne jest w tym przypadku bardzo istotne. Kantor z wielką 
dbałością o kształt i strukturę kreował swoje spektakle. Tu po raz kolejny należy stwierdzić, 
że Pieniążek zdaje sobie sprawę z tego, iż struktura, język, kod to pojęcia niezwykle waż-
ne przy omawianiu twórczości Kantora. Badacz rezygnuje jednak z wchodzenia na ten 
teren. Po pierwsze, z braku miejsca – takie podejście wymagałoby odrębnej analizy. dru-
gi powód stanowi metoda, którą autor książki wybrał. Wykorzystywane narzędzia są 
ograniczeniem, jakie na siebie nałożył. To powoduje, że jego analizy muszą być niepełne. 
Pieniążek jest „zawieszony”. z jednej strony, nie może wykluczyć z dzieł Kantora katego-
rii „przetworzenia”. z drugiej zaś sygnalizując punkt końcowy swojego horyzontu badaw-
czego, wprost przyznaje się do tego, że jego analiza ma ograniczenia. 

głównym zagadnieniem wydaje się obecność na scenie Kantora. Ten znak rozpoznaw-
czy teatru Cricot 2 stanowi punkt centralny wywodów Pieniążka. Ważne, że w recenzowa-
nej książce poruszono ów bardzo istotny i – jak podkreśla badacz – dotąd pomijany aspekt 
twórczości autora Wielopola, Wielopola. jego istnienie na scenie jest kluczowe przy oma-
wianiu spektaklu Dziś są moje urodziny – którego premiera miała miejsce po śmierci re-
żysera, a więc, siłą rzeczy, nie mógł on uczestniczyć w przedstawieniu. Skrajny auto- 
biografizm tej twórczości, a zwłaszcza to, iż Kantor był na scenie w trakcie swoich wcześ- 
niejszych spektakli, skłania Pieniążka do stwierdzenia, że artysta nieustannie szukał „dys-
kursu [mówienia] o sobie” (s. 151). To także kapitalny argument świadczący o słuszności 
zastosowania metod określających „ślad autora w dziele”. „Bo choć może to wydać się 
zaskakujące, podstawowym budulcem obecności Kantora na scenie było jego pragnienie 
spotkania się z sobą z przeszłości poprzez... przywołanie szczególnie drogich mu osób. 
Pragnienie powtórzenia utraconej chwili, spojrzenia, gestu – było wyrazem nieustannie 
i boleśnie drążącej jego ciało i duszę Wiecznej Miłości” (s. 13). W tym tkwi pułapka 
Kantora. Autor Umarłej klasy nie w pełni określał swoją rolę, swoje miejsce na scenie. 
Także wiele istniejących już prób wyjaśnienia owego zjawiska nie do końca jest w stanie 
rozwiązać te zagadnienia. graniczny, podwójny charakter tego zachowania sprawia, że 
zawiera ono w sobie wiele znaczeń, wiele sensów. Kantor, „ja-realny”, „Sprawca tego 
wszystkiego” – jak określał siebie w spisach osób spektaklu – egzystuje na granicy real-
ności i fikcji. jednocześnie nie przechyla się ku żadnej z tych stron. jest za bardzo scenicz-
ny jak na reżysera nadzorującego przebieg spektaklu. zarazem jest zbyt realny jako postać 
spektaklu. Ten status Pieniążek zauważa i próbuje opisać. Szuka odpowiedzi poprzez do-
strzeżenie w tej obecności „epifanii samego siebie”. rzeczywiście, spektakle Teatru 
Śmierci są w dużej mierze epifanijne. Tutaj wypada zgodzić się z badaczem. jakimi jednak 
narzędziami Kantor dochodzi do tego typu przedstawień? Ów aspekt został w książce 
przemilczany, chociaż Pieniążek dostrzega jego doniosłość.

Autor monografii idzie tropem wyznaczonym przez wypowiedź Kantora o sobie jako 
o „jedynym źródle sensów”. jednak w sprzeczności z tym jest wielka waga przykładana 
przez artystę do określenia swego miejsca w strukturze spektaklu. Ten moment zresztą 
Pieniążek bardzo dokładnie analizuje, wszakże założenie nie pozwala mu opisać momen-
tu strukturyzowania, semantyzowania spektaklu, a wraz z nim funkcji realnego autora 
w przedstawieniu. W analizie prób, w rekonstrukcji procesu twórczego badacz nie zasta-
nawia się, jakie znaczenia wiązał Kantor z poszczególnymi momentami umieszczania 
siebie na scenie. 

drugim aspektem tego, że Kantor wprowadza na scenę siebie samego, jest fakt, iż 
Pieniążek utożsamia scenografię do spektaklu Dziś są moje urodziny – która przedstawia-
ła pracownię malarza – z realnym mieszkaniem-pracownią Kantora 6. Oczywiście, ta pra-

6 Mieściła się ona w Krakowie przy ul. Siennej 7/5. dziś znajduje się tam muzeum: galeria-
-Pracownia Tadeusza Kantora, która jest „aneksem Cricoteki”.
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cownia jest kolejną odsłoną, następną wersją, jak określił to artysta: „Mojego biednego 
pokoiku wyobraźni”, który stanowi centrum Teatru Śmierci, a także malarstwa Kantora. 
Pieniążek idzie jednak dalej i z tego wyprowadza stwierdzenia, które są próbą rekonstruk-
cji Kantorowskiej filozofii sztuki. Badacz pisze: „Otóż Tadeusz Kantor udowodnił, że 
sztuka nie jest negatywem realności, paradoksalnym znakiem udającym nieobecną obec-
ność, konwencją – choćby najbardziej mistrzowsko zdekonstruowaną. Sztuka według 
Kantora to miejsce, w którym może się ujawnić pragnące siebie »ja« artysty” (s. 14). 
dalej Pieniążek definiuje ją jako epifanię negatywną. Ważne jest, że stwierdzenie to pada 
we wprowadzeniu, a więc stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań. Konsekwencją 
takiego punktu wyjścia jest to, iż twórczość Kantora ujęta tu została w sposób, który za-
kłada „absolutną szczerość” 7 – jak pisze Pieniążek – w kontakcie z odbiorcą, z widzem 
w teatrze. emocjonalny odbiór przedstawień Teatru Śmierci także jest przy analizie spek-
takli Cricot 2 elementem często pomijanym. Pieniążek dostrzega go, ale wprowadzając 
kategorię „szczerości” neguje operowanie emocjami. Ów element pomagał w percepcji 
sztuk Kantora praktycznie na całym świecie. Tu, po raz kolejny, widoczne są ograniczenia 
metody, jaką przyjął w swojej analizie badacz. 

dostrzega on bowiem aspekt strukturalny, semantyczną stronę dzieł Kantora. Wyzna-
cza dwa poziomy spektaklu (a w zasadzie dwa spektakle, dwa jego warianty). Pierwszy 
(spektakl I), nazywany symbolicznym, i drugi (spektakl II) określany jako epifanijny. 
dlatego autor recenzowanej książki nie uwzględnia kategorii, o której sam Kantor mówił, 
że jest ona dla niego podstawowa w stosunku do twórczości teatralnej. Chodzi mianowicie 
o manipulację, o prowadzenie widza, o całkowite zdominowanie jego odbioru, jego wraż-
liwości, a przede wszystkim jego emocji. Kantor tak budował swoje spektakle, aby wywo-
ływały one odpowiednie uczucia. znakomicie sterował ich reakcjami. jednak podstawą 
tego nie była na pewno komunikacja oparta na szczerości ekspresji i impresji. Kantor 
wykorzystywał w tym celu doskonale opanowany warsztat teatralny, plastyczny. Sam 
Pieniążek zresztą pisze dalej, że „dopiero dzięki artystycznej reprezentacji odnajduje 
[Kantor] właściwy obraz tego, co reprezentował” (s. 385).

Przy tej kwestii warto także zatrzymać się nad tym, co dla sztuki Kantora jest najważ-
niejsze. Chodzi mianowicie o sprawę realności. W pewnym miejscu książki pada stwier-
dzenie: „spektakl Dziś są moje urodziny już nie ukrywa poza sobą jakiegoś źródła sensu, 
nie odsyła do jakiejś »prawdziwej« rzeczywistości wspomnienia, ale jest prywatną rzeczy-
wistością Kantora, tak rzeczywistą, jak wnętrza jego wyobraźni i pamięci” (s. 307). Być 
może, stanowi to próbę uporania się Pieniążka z kategorią realności w twórczości Kantora. 
Według artysty bowiem dzieło sztuki ma swoją własną realność, jest bytem materialnym 
i substancjalnym. Te postulaty są, oczywiście, pochodną idei tkwiących u podstaw wielkich 
ruchów awangardowych z początku XX wieku (przede wszystkim konstruktywizmu, choć 
także surrealizmu). dlatego właśnie sztuka Kantora nie była „radykalnie oczyszczona 
z estetycznych wpływów innych artystów [...]”, ani też nie stała się jedynie „przestrzenią 
absolutnie intymnych powtórzeń świata pamięci artysty” (s. 12). zresztą zauważa to sam 
Pieniążek, łagodząc dalej to ostre stwierdzenie z wprowadzenia: „Na wielu rysunkach 
Kantor zamieszcza komentarze do przedstawianych scen. Są one zaledwie zarysem dla 
obszerniejszych rozważań, które mają swe źródło właśnie w rysunku – czyli utrwalonej 
tak epifanii – rozciągają się na wielostronicowe notatki zawierające opisy obmyślanych 
sytuacji czy ich uzasadnienie. Są to wywiady, zapiski dziennikowe i precyzyjne rozważa-
nia nad budową spektaklu. Kierują się one w swoim dyskursywnym nurcie w stronę do-
świadczeń także mniej intymnych, w stronę zjawisk pochodzących ze sfery kultury, este-
tyki, historii” (s. 151).

7 M. P i e n i ą ż e k, Sztuka to miłość. Miłosne epifanie Tadeusza Kantora. „dekada Literacka” 
2004, nr 4.
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W „zasadzie szczerości” – tak jak rozumiem Akt twórczy jako mimesis – chodzi o to, 
że Kantor przedstawia spektakl, który traktuje o jego prywatnych wspomnieniach, o jego 
rodzinie, o jego pamięci. Fakt całkowitego „autorstwa” spektaklu jest spotęgowany obec-
nością twórcy na scenie. ekspresji artystycznej odpowiada taka sama postawa po stronie 
widzów. Pieniążek nie dostrzega jednak tego, że Kantor celowo wywoływał określone 
uczucia na widowni, że doskonale dyrygował emocjami publiczności. Można to nazwać 
nawet manipulacją, ponieważ sam uważał, iż w sztuce manipulacja artysty jest w pełni 
dozwolona 8. Taka postawa zakłada jednak element przetworzenia artystycznego własnego 
doświadczenia. Oczywiście, Pieniążek w swojej książce nie neguje tego elementu w twór-
czości Kantora, ale nie zgłębia go. Wspomniałem wcześniej, że jego rozważania w tym 
punkcie się urywają.

Autor pisze w pewnym miejscu, iż „emocje, wzruszenia, które po raz tysięczny prze-
żywał uczestnicząc w kolejnym spektaklu np. Umarłej klasy, »odpadały« od niego niczym 
wyczerpane wspomnienia” (s. 78). dodać do tego należy także zjawisko „wypalania się” 
spektaklu – Kantor w pewnym momencie uznawał, że siła, że oddziaływanie danego 
przedstawienia wyczerpały się, i przystępował do następnego 9. Świadczyć to może, z jed-
nej strony, o autentyczności przeżyć – zarówno Kantora, jak i widzów. Ale też jest to dowód, 
że Kantor bardzo dokładnie planował reakcję publiczności, jej emocje. Pieniążek dostrze-
ga te dwie możliwości, ale (naturalne) ograniczenia badawcze zmuszają go do dokonania 
wyboru, jak pokieruje swoje rozważania. 

Pieniążek pomija też to, co w twórczości Kantora zajmuje istotne miejsce. Chodzi 
mianowicie o odwołania do tradycji artystycznej. Kantor także bardzo często odwołuje się 
do stereotypów pochodzących ze świata kultury, z historii. Stąd postaci żołnierzy, Pancer-
nych Wiolinistów, Wiadomo, Kogo [tj. józefa Piłsudskiego], cytaty z Biblii 10, literatury 
i malarstwa. Kantor żyje wśród kultury i od niej się nie odżegnuje. Wspomniana postać 
Piłsudskiego w spektaklu Niech sczezną artyści wjeżdżała na szkielecie konia. To odwo-
łanie do szkieletów Wyspiańskiego. Ważne jest jednak to, że sam Kantor nigdy nie ukrywał 
wpływów. Wręcz przeciwnie, powoływał się na wpływy i inspiracje. Przede wszystkim 
literackie, lecz także malarskie (Wyspiański, Malczewski, Matta). Sztuka Kantora bardzo 
mocno osadzona jest w tradycji. Nie odrzuca on jej, tak jak to czyniła awangarda z począt-
ku XX wieku 11. I w tym jest dojrzalszy, w taki sposób staje się ich „spadkobiercą” – jak 
zwykł siebie określać 12. z drugiej zaś strony – nie zamyka się w obrębie konwencjonalnych, 
„tekstowych” wyznaczników kultury. W tym sensie nie jest postmodernistą. dlatego słusz-
ne wydaje się stwierdzenie Pleśniarowicza, że był to „ostatni artysta dwudziestego wieku” 13. 
Kantor, odwołując się do poprzedników, sam wpisuje się w określoną tradycję. Konstruuje 
ją, stając się jednocześnie jej częścią. To stosunek, jakiemu artysta nadał miano „kontynu-
acji, która dojrzała do zerwania” 14. Takie usytuowanie wobec tradycji nie przypomina 
postaw ruchów awangardowych, na które artysta się powołuje. Uściślając tę relację, nale-
ży zauważyć, iż, posługując się nawiązaniami do historii sztuki w. XX, Kantor przekracza 

  8  zob. W. B o r o w s k i, Tadeusz Kantor. Warszawa 1982, s. 110.
  9  zob. wypowiedź L. r y b y  (w: A. S k i b a - L i c k e l, Aktor według Kantora. Wrocław 

1995, s. 128).
10 Aczkolwiek w spektaklu Wielopole, Wielopole wprowadzone one są także na zasadzie mi-

metyzmu. Wypowiada je jedna z ciotek, która była „nawiedzona”. Wszakże takie dokładne „repliki”, 
„atrapy” – jak określał to sam Kantor – są wynikiem kreacji artystycznej.

11 Unikalnym prądem, który nie odrzucał tradycji w całości, był surrealizm. Co ciekawe, wśród 
„deklarowanych” wpływów Kantor zawsze wymieniał ten nurt jako jeden z głównych czynników 
go formujących. 

12 zob. T. K a n t o r, Mały manifest. W: Lekcje mediolańskie 1986.
13 K. P l e ś n i a r o w i c z, Kantor. Wrocław 1997.
14 B o r o w s k i, op. cit., s. 26.

III.indd   271 2012-12-04   15:54:21



272 reCeNzje

ją. Czyni to właśnie za pomocą tradycji. jako awangardysta przypomina swoim antenatom, 
że ich zerwanie z tradycją było jedynie pewną koncepcją artystyczną. Niemożliwa jest 
bowiem twórczość, która opiera się na odrzuceniu wcześniejszych dokonań artystycznych. 
Postawa skierowana na tradycję, na to, co istnieje w kulturze, na kod – stanowi bazę do 
porozumienia z widzami. W spektaklu Dziś są moje urodziny taką rolę odgrywa „Infantka 
Velázqueza, ale moja” 15. W swojej książce Pieniążek pominął ten aspekt zupełnie (w in-
deksie nazwisko malarza występuje tylko dwa razy). 

W tym miejscu ważne jest zagadnienie odwołania się do kultury za pomocą cytatu. 
Linia biegnie od Velázqueza poprzez tradycję studium malarskiego. dodatkowy kontekst 
stanowi także cykl obrazów Infantki Kantora. Autocytaty są więc tą kategorią, która naj-
bardziej zbliża artystę do ponowoczesnej estetyki. Ale – jak już wspomniałem – pierwotne 
ich konteksty nie są dla Kantora tylko tekstami, zamkniętymi strukturami, jakie można 
dowolnie układać. dla niego to elementy ciągle żywotne, wciąż jeszcze niosące jakieś 
sensy. „jedyne źródło sensów” tkwi w geście artysty, geście, który nie dekonstruuje, lecz 
rekonstruuje sensy, umieszcza je w nowych kontekstach. 

Ważnym momentem jest także wyjaśnienie tytułu książki i związanej z nim kwestii 
naśladownictwa, mimesis właśnie. Autor tak o tym pisze: „W przestrzeni sztuki Dziś są 
moje urodziny Tadeusz Kantor prezentuje swoją osobę nie tylko jako postać realną, ale też 
jako swój Autoportret i Cień. Ponadto reprezentacją jego pamięci są działania większości 
postaci scenicznych – replik postaci realnych, np. członków rodziny. dlatego proces stwa-
rzania Urodzin ujmuję jako rodzaj scenicznego naśladowania przez artystę działań własnej 
osoby i elementów własnej biografii. W związku z tym tworzenie spektaklu rozpatrywałem 
jako proces poszukiwania przez artystę własnych pamięciowych śladów i ich powtarzania 
w scenicznej reprezentacji” (s. 18).

Tę kategorię autor rozumie wprost, traktując mimesis, naśladownictwo jako artystycz-
ne przetworzenie osobistego, biograficznego doświadczenia. Mimetyzacji podlegają według 
Pieniążka osobiste przeżycia, wspomnienia, a przede wszystkim autentyczna pamięć 
Kantora. To sprawia, że cała jego twórczość została potraktowana na zasadzie ekspresji 
artysty, który przekazuje odbiorcom swoje autentyczne emocje, a widz z kolei odbiera je 
i także wyzwala autentyczne emocje. Taki schemat układa Pieniążek. z tego też wyprowa-
dza wnioski o epifanijnym charakterze dzieł autora Umarłej klasy. 

Akt twórczy jako mimesis dowodzi, że nie można omawiać jednego spektaklu Kanto-
ra bez uwzględnienia pozostałych dzieł. W swoich analizach autor posługuje się malarstwem, 
rysunkami, tekstami, notatkami, wywiadami (oraz innymi wypowiedziami) artysty. Te 
wszystkie zabiegi powodują, że w książce Pieniążka dorobek artystyczny Kantora ujęty 
jest na bardzo szerokim tle. Uruchamiając kontekst filozoficzny, a zwłaszcza wpisując 
Kantora w nurt nowoczesnej humanistyki badacz pokazuje, iż prace tego artysty stanowią 
czynnik, który współtworzy „modernizm w Polsce”. jednocześnie słusznie zauważa, że 
Kantor wymyka się wszelkim interpretacyjnym ustaleniom oraz metodom badawczym. 
Nie można zamykać jego dzieła w „martwych hipostazach”.

jeżeli zaś chodzi o epifanię i mimetyzm w twórczości Kantora, Pieniążek wskazuje 
kilka jej poziomów. z jednej strony, nie sposób oderwać dorobku autora Umarłej klasy od 
jego biografii, od indywidualnej ekspresji. z drugiej zaś – nie można nie dostrzec, że ta 
twórczość tak wielką wagę przywiązuje do dyskursu, do formy, do przekształcenia i kreacji. 
W tym tkwi jej sprzeczność, ale i, tak naprawdę, jej siła. Kantor umiał doskonale połączyć 
te dwa elementy – aby osobiste przeżycie udzieliło się widzowi. Żeby jednak to osiągnąć, 
trzeba pokierować reakcjami odbiorcy – a to oznacza budowanie struktury i „artystyczne 
przetworzenie” własnego doświadczenia. dlatego w przypadku Kantora należy mówić nie 
o „akcie twórczym jako mimesis”, ale raczej o mimesis aktu twórczego – o daniu do zro-

15 Cytat ze spektaklu. 

III.indd   272 2012-12-04   15:54:21



273reCeNzje

zumienia, że obcujemy z naśladownictwem, z „udawaniem” prawdziwych emocji i przeżyć. 
dopiero wówczas (paradoksalnie) może dojść do odkrycia realnego – wspomnienia, prze-
życia, uczucia etc. jan Kott pisał o Tadeuszu Kantorze jako o Charonie16. Przywołanie 
antyku jest o tyle ważne, że właśnie „manipulacje” dokonywane przez artystę umożliwia-
ją katharsis. To jest, jak myślę, Kantorowskie rozumienie mimesis. 

A b s t r a c t
PAWeŁ STANgreT 
(Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)

LIMITS OF THe MeTHOd

The review discusses Marek Pieniążek’s book Akt twórczy jako mimesis (Act of Creation as 
Mimesis) a detailed monograph of Tadeusz Kantor’s last performance Dziś są moje urodziny (It’s My 
Birthday Today). The performance is studied in the context of the artist’s whole artistic creativity to 
which the research material is composed of notes, painting, interviews, papers and manifestos. The 
performance’s analysis is carried out from the perspective of modern research methodologies (e.g. 
Lacanian), due to which the book tackles the analysis of the performance as well as traces its recep-
tion.

BŁAŻej WArKOCKI 
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

LITerATUrA HOMOSeKSUALNA: ONTOLOgIA VS UzNANIe

Wo j c i e c h  Ś m i e j a, LITerATUrA, KTÓrej NIe MA. SzKICe O POLSKIej 
„LITerATUrze HOMOSeKSUALNej”. Kraków 2010. Towarzystwo Autorów i Wy-
dawców Prac Naukowych „Universitas”, ss. 274, 2 nlb. „Modernizm w Polsce”. Tom 30.

To m a s z  K a l i ś c i a k, KATASTrOFy OdMIeŃCÓW. (recenzent: Inga Iwasiów). 
Katowice 2011. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 352. „Prace Naukowe Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach”. Nr 2854. (redaktor serii „Historia Literatury Polskiej”: 
Marek Piechota).

W ostatnim czasie na rynku akademickim pojawiły się dwie książki analizujące repre-
zentację męskiej tożsamości homoseksualnej w literaturze polskiej. Stało się to – zauważ-
my – ponad dekadę od publikacji germana ritza, który zalegitymizował ów typ refleksji 
w obrębie polonistyki. już sam ten fakt skłania do podsumowań, uogólnień, krytyki, jak 
również do życzeń. Chciałbym zatem pozostać w takim właśnie poszerzonym trybie re-
cenzenckim: podsumowującym i polemicznym.

dwie wspomniane publikacje to książka Wojciecha Śmiei Literatura, której nie ma. 
Szkice o polskiej „literaturze homoseksualnej” oraz Tomasza Kaliściaka Katastrofy od-
mieńców 1. Obie publikacje mają charakter przekrojowy, obejmują właściwie cały wiek 
XX, dokonują konkretnych lektur bądź redefiniują biografię postaci. Śmieja zatacza łuk, 
łącząc początek i koniec stulecia. zaczyna od dwudziestolecia międzywojennego: tu do-

16 j. K o t t, Kadysz. Strony o Tadeuszu Kantorze. gdańsk 2005.

  1 Warto dodać, że wcześniej ukazała się inna przekrojowa pozycja, ciągle nie przetłumaczona 
na język polski – A. A m e n t y  Il discorso dell’Altro. La costruzione delle identità omosessuali 
nella narrativa polacca del Novecento (roma 2008).
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konuje analizy nieudanej (czyli nie zrealizowanej) powieści homoseksualnej Zmowa 
mężczyzn jarosława Iwaszkiewicza oraz jego opowiadania Psyche. Mierzy się również 
z publicystyką Tadeusza Boya-Żeleńskiego, którego liberalizm w tej drażliwej kwestii ostro 
krytykuje (do czego wypadnie powrócić). Kończy natomiast na latach osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych XX wieku. dla tego okresu szczególnie istotni okazali się grzegorz 
Musiał i eugeniusz Tkaczyszyn-dycki.

Kaliściak natomiast wybiera kompozycję raczej „punktową”. Charakteryzuje czterech 
(mniej lub bardziej potencjalnie) homoseksualnych katastrofistów: józefa Czechowicza 
(jemu poświęcono zdecydowanie najwięcej miejsca), Stefana Napierskiego (przez autora 
recenzowanej pracy na nowo odkrywanego jako poeta i powieściopisarz, a nie tylko krytyk), 
Stanisława Swena Czachorowskiego (reprezentującego okres PrL) oraz Tadeusza Olszew-
skiego („ostatniego dekadenta PrL-u”, który jako pisarz i poeta powrócił w ostatnich latach). 

Przedstawione książki łączy delikatny etos emancypacyjny, nakazujący nieco hero-
izować bohaterów, co z kolei owocuje – jeśli idzie o procedury badawcze – raczej egze-
gezą niż krytyką. Nie chciałbym, żeby ta uwaga była rozumiana jako przytyk. Tym bowiem, 
co łączy obie książki najwyraźniej, jest swoista wspólna genealogia. za tekstami akade-
mickimi, dotyczącymi mniej lub bardziej hermetycznych zagadnień teoretycznych i his- 
torycznoliterackich, stoi jedna biografia symboliczna: zaangażowanie. Analizom utworów 
literackich (niekiedy czasowo niezwykle odległych) towarzyszy zatem niezbędny kontekst 
społeczny i świadomość polityczna, nawet jeśli nie wyrażana explicite. To właśnie wy-
pracowała polska krytyka gejowska i queerowa i z takiego obrotu sprawy należy się 
cieszyć.

A jednak przedstawiane książki również sporo dzieli. Widać owe aspekty już na 
pierwszy rzut oka – Śmieja niemal całkowicie rezygnuje z kontekstu biograficznego, Ka-
liściak wręcz przeciwnie: biograficzno-społeczne otoczenie utworów jest dla niego bardzo 
istotne. Szybko można dojść do wniosku, że różnice w metodzie wynikają z odmienne-
go rozumieniua terminu „literatura homoseksualna”. W pracy Śmiei jest to wręcz kwestia 
prymarna – bo zasygnalizowana przecież już w tytule. zacznijmy zatem od tej właśnie 
kwestii. Autor, narzekając na braki we współczesnym dyskursie polonistycznym, używa 
interesującej metafory: „wątek homoseksualny niczym mała rybka przepływa przez oczka 
sieci i pogrąża się w mętnej wodzie plotek, anegdot, wspomnień, historyjek, okołoliterac-
kich błahostek i niepoważnych dykteryjek. Nie istnieje jako problem interpretacji czy 
teorii tekstu” (Ś 16) 2. Autor ma rację: w praktyce polonistycznej kwestia homoseksualna 
bardzo często występowała jako swawolny dodatek, niepoważna anegdota uzupełniająca 
wykład. jednak sytuacja coraz wyraźniej się zmienia i homoseksualność już pojawia się 
jako „problem interpretacji” i „teoria tekstu” (taką niewątpliwie zbudował ritz). jednak 
w wywodzie Śmiei niepokoi silne rozróżnienie: rzeczy „poważne” (teoria tekstu) i niepo-
ważne („anegdoty”). Tu chyba należy upatrywać jednej z przyczyn niepowodzeń defini-
cyjnych badacza. 

Teoria tekstu homoseksualnego (np. autorstwa ritza czy Śmiei), w zawoalowany 
sposób, ale jednak, z plotki czy anegdoty wyrasta. Sam wybór utworu Iwaszkiewicza do 
analizy wrażliwej na kwestie związane z homoseksualnością wynikał zapewne z tego, że 
interpretator żyje w kulturze, która szeptem podpowiedziała mu, gdzie szukać homoseksu- 
alnych śladów. zatem oddzielenie tekstu, życia i/lub polityki w przypadku homoseksual-
ności wydaje się wyjątkowo niewdzięczne i, koniec końców, przeciwskuteczne. 

Warto więc – by sensownie pozycjonować to, czym literatura homoseksualna jest – 
przywołać uwagę Przemysława Czaplińskiego poczynioną przy okazji rozważań na inny 
temat: „kultura nie jest zbiorem chwytów kompozycyjnych, gatunków czy konwencji, lecz 

2 W ten sposób odsyłam do książki W. Ś m i e i. Natomiast pracę T. K a l i ś c i a k a  oznaczam 
skrótem K. Liczby po skrótach wskazują stronice. 
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zbiorem narracji i symboli powołanych do życia po to, by pomagały zrozumieć świat, nadać 
mu sens i zapewnić jednostce uznanie” 3. gdybyśmy zatem zamiast słowa „kultura” pod-
stawili określenie „literatura homoseksualna”, ukazałaby nam się rama modalna stosownej 
definicji. jednocześnie zamiast podejmować próby odnalezienia „ontologii” literatury 
homoseksualnej, przeszlibyśmy wprost do domeny antropologii literatury, co wydaje się 
o wiele bardziej produktywne poznawczo.

Wspominam o tym dlatego, że duża część rozważań Śmiei – który kontynuuje tu 
prekursorskie studia ritza – zawiera właśnie pytania ontologiczne. dotyczą one tego, czym 
jest literatura homoseksualna, jak powinna brzmieć jej precyzyjna definicja. (Takie wąt-
pliwości powracały zresztą nieustannie od lat dziewięćdziesiątych XX wieku przy wszyst-
kich spotkaniach na ten temat.) dlatego autor narzeka na „pozaliteracką genezę” dystynk-
cji w obrębie owego dyskursu czy na „wulgarny biografizm” (którego należy unikać) 
i obawia się „lektury zideologizowanej”. Łatwo można by argumentować, że „pozaliterac-
ka geneza” rozróżnień w obszarze literatury polskiej jest rzeczą bardzo często spotykaną, 
biografizm nie musi być wulgarny, a poczucie niezideologizowanej lektury wynika głów-
nie z tego, że przywołujemy opinie „większościowe”, zalegitymizowane i zdroworozsąd-
kowe (takie nigdy nie są uznawane za „ideologiczne”). Mówiąc inaczej: nie sądzę, żeby 
teoria tekstu homoseksualnego czy jego ścisła definicja dały się wypracować, a nawet – czy 
to w ogóle potrzebne. Spór o „literaturę kobiecą” z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia jawi się tu jako szczególnie instruktywny. Nie stworzono wówczas żadnej zado-
walającej definicji, bo też chyba nie o nią chodziło. Nie inaczej chyba jest w przypadku 
„literatury homoseksualnej”.

O co zatem właściwie chodzi? Pewnych wskazówek dostarcza sposób zapisu, a do-
kładniej – urok cudzysłowu. ritz nie opatrywał określenia „literatura homoseksualna” tymi 
znakami, Śmieja zaś używa ich już w tytule, a w tekście swej książki komplikuje rzecz 
jeszcze mocniej: „W obrębie literatury polskiej wyraźniejsze jest proponowane przeze mnie 
rozróżnienie na literaturę »homoseksualną«, przypisaną porządkowi interpretacji, i »lite-
raturę homoseksualną«, przypisaną porządkowi historycznoliterackiemu [...]” (Ś 35). Choć 
intuicyjnie można zrozumieć dystynkcje badacza, to jednak bezsprzeczne pozostaje, że 
samo nagromadzenie cudzysłowów w rozmaitych konfiguracjach aż prosi się o brzytwę 
Ockhama. jak wyglądałby zatem efekt jej użycia?

Kluczowe wydaje się tu pojęcie uznania (recognition, die Anerkennung) w jego nowym, 
postheglowskim znaczeniu 4, którego zasięg, oczywiście, wykracza poza tradycyjnie rozu-
mianą historię literatury. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy mniejszość ho-
moseksualna nie istniała publicznie i symbolicznie, ritz swoimi książkami o literaturze 
homoseksualnej wymuszał zauważenie tej mniejszości (nawet jeśli tylko w obrębie pew-
nego dyskursu). I w dużej mierze mu się udało – to właśnie dzięki jego pracom refleksję 
na temat homoseksualności zalegitymizowano w obrębie polonistyki. I nie pozostawało 
bez znaczenia – bo nie ma niewinnych znaczeń – że autor był profesorem i polonistą za-
granicznym oraz że posługiwał się mocno esencjalistyczną definicją literatury homoseksu- 
alnej. Bo implikowało to – po prostu – że literatura homoseksualna istnieje. Tak samo jak 
homoseksualiści. I mają oni do tego istnienia prawo (a bywało ono i, skądinąd, ciągle bywa 
kwestionowane). W obrębie polskiej kultury – jeśli wierzyć Marii janion: silnie literaturo-
centrycznej – nie można sobie wyobrazić „mocniejszego” gestu. A zatem ergocentryczne 

3 P. C z a p l i ń s k i, Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu. Kraków 2011, 
s. 104–105.

4 zob. M. B o b a k o, Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie 
polityki uznania. Poznań 2010. – N. F r a s e r, A. H o n n e t h, Redystrybucja czy uznanie? Debata 
polityczno-filozoficzna. Przeł. M. B o b a k o, T. d o m i n i a k. red. nauk. A. Orzechowski. Wrocław 
2005.
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rozważania ritza na temat literatury polskiego modernizmu miały zdecydowanie politycz-
ny wymiar, który – zwłaszcza dzisiaj – doskonale widać. Śmieja, wyraźnie kontynuując 
refleksje prekursora (także przez dobór interesujących go autorów), stara się niejako nie 
zauważać samoograniczających się, ale politycznych konsekwencji myśli szwajcarskiego 
badacza.

Kończąc zatem wywód dotyczący „ontologii” polskiej literatury homoseksualnej – 
istnieje ona dzięki temu, iż powstały interpretacje retroaktywnie ją stwarzające. A to dla-
tego, że była ona komuś potrzebna – do rozumienia siebie i do nadania sensu swojemu 
byciu w świecie.

W tym miejscu warto poruszyć jeszcze jedną, bliźniaczą kwestię, którą we wstępie do 
swojej książki przywołuje Kaliściak. W tradycji anglosaskiej, a głównie amerykańskiej, 
dominuje historyczny podział na krytykę gejowską (esencjalistyczną, „tożsamościową”) 
i na teorię queer, nastawioną antagonistycznie do swej poprzedniczki. Ten podział stanowi 
rodzaj wzoru, przekładającego się na inne tradycje. Kaliściak stara się ową dychotomię 
zachować, z bolesną świadomością, że pęka ona w wielu miejscach. Nieprzystawalność 
tradycji amerykańskiej musi wynikać choćby z tego, co ginie w tłumaczeniu. Mianowicie 
w angielszczyźnie słowo „queer” jest obelgą (która poddaje się procesowi resygnifikacji), 
a po polsku – eufemizmem. I choćby z tego powodu refleksja sygnowana tym określeniem 
nie będzie po polsku tym samym, czym jest po angielsku. 

Co więcej, trudno utrzymywać, że w Polsce kiedykolwiek istniała gejowska krytyka 
literacka (jakkolwiek jej elementy warto rekonstruować). U ritza, stwierdza Kaliściak, 
można dostrzec elementy krytyki gejowskiej – choć znowu z tym szczególnym posmakiem 
paradoksu: w pismach badacza właściwie nie występuje słowo „gej”, co, rzecz jasna, ma 
związek z faktem, że autor zajmował się niemal wyłącznie literaturą modernistyczną. 

zauważmy, iż obie recenzowane książki pozostają w obrębie procedury, którą meta-
forycznie wolno by nazwać – za joanną Niżyńską – przeszukiwaniem „wyspy skarbów” 5. 
Chodzi zatem o procedurę lekturologiczną zmierzającą do odnalezienia ukrytego, repre-
sjonowanego, nie dostrzeganego do tej pory homoseksualizmu w tekście (głównie) literac-
kim autorstwa homoseksualistów. Tak było w książkach ritza i tak też jest u Śmiei, Kali-
ściaka (oraz u Alessandra Amenty). To bardzo istotne badania i pionierskie ustalenia, bez 
których trudno sobie wyobrazić dalszą refleksję. jednak, jak sądzę, stanowią one dopiero 
początek, punkt wyjścia. dlatego warto w tym właśnie miejscu przypomnieć celny cytat 
z eve Kosofsky-Sedgwick na temat impasu między teorią queer a studiami gejowsko-les-
bijskimi, przez Kaliściaka przywoływany we wstępie: „Wydaje się prawdziwe powiedzenie, 
że polityka queer jest zarazem antyseparatystyczna i antyasymilacyjna: antyseparatystycz-
na w tym sensie, że nie przyjmujemy za rzecz oczywistą, że świat jest dokładnie i naturalnie 
podzielony na homoseksualistów i heteroseksualistów, a antyasymilacyjna w tym znaczeniu, 
że nie jesteśmy skłonni podzielać przywilejów ani przesłanek normalności” (K 19).

Pozostawmy kwestie teoretyczne i przejdźmy do szczegółowych. Przede wszystkim 
bowiem należy wyraźnie podkreślić, iż obie recenzowane książki są bardzo ważne; praca 
Kaliściaka jest dodatkowo ogromnie odkrywcza, zwłaszcza (choć nie wyłącznie) pod 
względem faktograficznym. Autor odsłania nowe fakty biograficzne oraz te dotyczące 
życia literackiego; wprowadza w obręb refleksji postaci do tej pory mocno zapomniane; 
dopowiada kwestie znane dotąd bardzo pobieżnie. A całość układa w spójny ciąg interpre-
tacyjny, który łączy seksualną odmienność i katastrofizm. 

Czasami czytelnik może doświadczyć wręcz lekkiego poznawczego zawrotu głowy. 
jak to się stało – mógłby zapytać wirtualny czytelnik – że w zakres katastroficznego pej-

5 j. N i ż y ń s k a , „Znaleziony list” Mirona Białoszewskiego. Próba lektury „małych narra-
cji” w perspektywie teorii queer. W zb.: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach 
XX wieku. red. nauk. H. gosk, B. Karwowska. Warszawa 2008.
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zażu józefa Czechowicza nigdy nie włączono seksualnego dysydentyzmu autora poematu 
hildur baldur i czas? dziś – po lekturze książki Kaliściaka – wydaje się to oczywiste ze 
względów zarówno biograficznych, jak i literackich. Czechowicz miał za sobą proces, 
w którego wyniku stracił mieszkanie i pracę. Wiedział też, że homoseksualiści są wrogami 
rodzimych nacjonalistów. Ten lęk musiał tkwić głęboko w nim i, siłą rzeczy, w jego twór-
czości.

dzięki analizom Kaliściaka lepiej rozumiemy sposób funkcjonowania homofobii 
w polskiej kulturze okresu międzywojennego (co niewątpliwie musiało mieć wpływ na 
metody produkcji tekstów literackich). Tajemnica Czechowicza była, jak się wydaje, zna-
na środowiskowo, a sam zainteresowany nie ukrywał jej aż tak zajadle, skoro chciał napi-
sać dużą narrację o homoseksualizmie, do której wprawki – Opowieść o papierowej koro-
nie – obszernie analizuje badacz. Co prawda, dzisiejsza panika moralna wokół pedofilii 
zapewne inaczej plasowałaby ową Tajemnicę, czyli miłość do 15-letniego ucznia. Ówczes- 
na normatywność pozwalała jednak postrzegać sprawę odmiennie. Czechowicz, jak i inni 
pisarze z jego klasy, bardzo wyraźnie konstruował swoje rozumienie homoseksualności  
(a przez to również własne życie): opierając się na modelu antycznym (nie bez powodu 
Uczta Platona była dla poety ważnym wzorem literackim i egzystencjalnym). Tak czy owak 
artysta kochający się w młodym chłopaku miłością romantyczną (na wzór grecki) był 
w pewien sposób środowiskowo i klasowo inteligibilny. A jednak skandal homoseksualny 
pozbawił go wszystkiego. Kaliściak skrupulatnie rekonstruuje ten skandal, w polskiej 
pamięci historycznoliterackiej został on bowiem mocno wyciszony, nie obrósł zatem le-
gendą na miarę Oscara Wilde’a.

Najbardziej znaczący jest tu fragment listu Czechowicza do Stanisława Czernika z 1936 
roku: „Maluczko, a Boy i Krzywicka, zasłyszawszy o moich krzywdach moralnych, wezmą 
mnie publicznie w obronę! Tego tylko brakowało!” (K 132), zwłaszcza w kontekście prze-
pisu na tępienie homoseksualistów, który w czasie nagonki antyhomoseksualnej w „Prosto 
z Mostu” pojawił się pod piórem Henryka Szczawińskiego: „zwalczać przez ujawnienie” 
(zob. K 134–135).

Co wynika z tego splotu retorycznego? Po pierwsze, potencjał „szantażowalności”: 
każdy mężczyzna może zostać oskarżony o bycie homoseksualistą, co go degraduje, a to 
z kolei jest zaczątkiem swego rodzaju „homoseksualnej paniki”, o której sporo pisze Ka-
liściak, omawiając sprawę doktora Schrebera (słynnego „przypadku” Sigmunda Freuda). 
Po drugie, opozycja: prywatne–publiczne czy też jawne–skrywane, ma zasadnicze znacze-
nie dla rozumienia dynamiki dyskursu homoseksualnego. I po trzecie, dyskurs emancypa-
cyjny ówczesnego okresu (jego emblematami są Boy-Żeleński i Irena Krzywicka) ma 
swoje ograniczenia, niespójności i pułapki.

ze skandalu homoseksualnego wokół Czechowicza można wysnuć jeszcze jeden 
ciekawy wniosek. dotyczy on definicji homofobicznych uprzedzeń. Co jest ich przyczyną? 
Łatwo ulec pokusie psychologizowania, lokalizując owo źródło wewnątrz psyche danego 
podmiotu. A jednak atak na Czechowicza nie do końca potwierdza te intuicje. do powo-
dów nagonki należały bowiem apetyty Kościoła katolickiego i ONr na posiadłości i po-
sady związku Nauczycielstwa Polskiego i, jeśli wolno się tak wyrazić, tu właśnie tkwiła 
naczelna przyczyna szeroko zakrojonej akcji. Na to dopiero nakładały się różnice politycz-
ne i, rzecz jasna, ideologiczne. A zatem dzięki rekonstrukcji dokonanej przez Kaliściaka 
nie można – rozpatrując zagadnienie na szerszym tle – odrzucić najzupełniej ekonomicz-
nych, a nie psychologicznych czy symbolicznych, kwestii jako przyczyn homofobii.

Wspomnijmy o kolejnej ważnej sprawie, którą obie książki czynią nadzwyczaj kla-
rowną. jak wiadomo, literatura europejska końca XIX i początku XX wieku (mówiąc 
w skrócie: między Wilde’em a Proustem) z dużym zacięciem usiłuje tematyzować nowy 
„gatunek człowieka”, bo zgodnie z tezami Michela Foucaulta w drugiej połowie stule- 
cia XIX homoseksualista – pod wpływem dyskursów jurystycznych i psychologicznych 
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– staje się gatunkiem. Analizy Kaliściaka i Śmiei potwierdzają, że polska kultura i litera-
tura reaguje w gruncie rzeczy podobnie jak zachodnioeuropejska, choć z dużo bardziej 
wyciszonym skutkiem. Warto bowiem zauważyć, iż rodzimy modernizm początku wie- 
ku XX wygenerował próby trzech „wielkich powieści” mających tematyzować męską 
tożsamość homoseksualną. Owe powieści wszakże – z różnych powodów (co zapewne 
dość symptomatyczne) – nie powstały lub nie dotrwały do współczesności.

Wiedzieliśmy już o Efebosie (powstanie: 1917–1919) Karola Szymanowskiego, 2-to-
mowej powieści, która zaginęła (jeden z egzemplarzy spłonął w trakcie drugiej wojny 
w warszawskim mieszkaniu Iwaszkiewicza). Ocalał zaledwie fragment, przypominający 
grecki sympozjon, przetłumaczony wcześniej na język rosyjski. Kaliściak eksponuje w swej 
pracy Opowieść o papierowej koronie (1923) Czechowicza. To też tylko cząstka, choć 
z dostępnych notatek odczytujemy, że poeta planował monumentalną narrację. (Trzeba 
przy tym pamiętać, iż po homofobicznym ataku niejako „powrócił do szafy”; jeśli chcemy 
wiedzieć, dlaczego polska kultura nie wygenerowała zbyt wielu otwarcie homoseksualnych 
dzieł – to tu może kryć się ważna odpowiedź.) Śmieja zaś szczegółowo analizuje Zmowę 
mężczyzn (1930) Iwaszkiewicza i rekonstruuje wątki homoseksualne, mocno ukryte po 
przeredagowaniu powieści. Ten nie zrealizowany projekt homoseksualny polskiego mo-
dernizmu wydaje się kwestią godną podjęcia i umieszczenia w szerszym kontekście. 

Kolejnym elementem łączącym książki Kaliściaka i Śmiei jest publicystyka Boya-
-Żeleńskiego dotycząca homoseksualistów. rozdział książki wcześniejszej z tych dwóch 
prac – Boy i homoseksualizm. Literatura, prawo i ten przeklęty homoerota we własnej 
osobie – jest prawdopodobnie najbardziej zaskakujący i zarazem najmniej przekonujący. 
Autor dokonuje analizy trzech krótkich tekstów Żeleńskiego – Balzakizm i antybalzakizm 
Prousta, Literatura „mniejszości seksualnych” oraz Przedwiośnie – z jednoznaczną inten-
cją krytyczną. Krytyka ta skupia się głównie na trzech wątkach: po pierwsze, stereotypi-
zacji; po drugie, udawanego liberalizmu Boya (który, jak mógł, dystansował się wobec 
homoseksualizmu), i po trzecie, wpływologii.

Bardzo łatwo jest podjąć się obrony Boya. jego intuicje dotyczące intertekstualnych 
powiązań między Proustem a Balzakiem, widoczne zwłaszcza w postaci Vautrina, wydają 
się dziś wielce interesujące i zaskakująco przenikliwe. Także strategia polegająca na prze-
kierowaniu uwagi czytelnika ku literaturze „nieartystycznej”, użytkowej i amatorskiej po 
to, by oswoić problem homoseksualny, jawi się jako całkiem sensowna. jedno i drugie 
Śmieja wszakże krytykuje. Co więcej, badacz jakby zapomina, że sam Boy pisze teksty 
użytkowe, a w każdym razie o intencji pedagogicznej, w związku z czym stosuje cały ar-
senał środków, które mają oswoić tematykę. A ponieważ jest felietonistą nieprzeciętnym, 
prace jego skrzą się od ironii i od figur dystansu. Czy oznacza to, że Boy był – użyjmy tego 
słowa nieco anachronicznie – homofobiczny? Całkiem możliwe. Tak jak my, wszyscy 
żyjący w kulturze degradującej i patologizującej seksualne i uczuciowe relacje jednopłcio-
we oraz „niemęskich mężczyzn” i „niekobiece kobiety”, czyli w kulturze heteronormatyw-
nej. deklaracja, że tak nie sądzimy, może być szczera, ale, koniec końców, niewiele zna-
cząca, bo kultura jest zapisana w naszych zachowaniach i ciałach. Powtórzmy: Boya-Że-
leńskiego i naszych własnych, żyjących niemal wiek później. Niewykluczone zresztą, iż 
nasze własne uprzedzenia nie różnią się aż tak od tych ówczesnych.

Śmieja zapędza się zatem w swym polemicznym ferworze, gdy stwierdza: „Poziom 
stereotypizacji obrazu »homoeroty« w tekstach Boya równać się może chyba tylko z po-
ziomem, do jakiego stereotypizacji podlega postać Murzyna w Przygodach Koziołka 
Matołka Kornela Makuszyńskiego” (Ś 107). zwłaszcza że tę puentę poprzedza wniosek 
wynikły z analizy tekstu, mający być obrazem stereotypu przekazywanego przez Boya: 
„homoseksualiści to anonimowy tłum postaci zjednoczonych wspólnym doświadczeniem 
opresji, narażonych na szantaże i finansowe wykorzystywanie” (Ś 107). Chyba trudno 
o lepszą charakterystykę sytuacji homoseksualnych mężczyzn w dwudziestoleciu między-
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wojennym, zwłaszcza w okresie działania paragrafu 175. Okazuje się, że krytyczny badacz 
niechcący odkrywa, jak znakomitym publicystą był Żeleński, a analogia z Koziołkiem 
Matołkiem wydaje się w najlepszym wypadku przesadzona, a w najgorszym – całkowicie 
błędna.

Śmieja powątpiewa również w liberalizm Boya w stosunku do homoseksualizmu. 
Charakterystyczne, a wręcz symptomatyczne jest, że badacz pomija najdłuższy i prawdo-
podobnie najbardziej znany tekst Żeleńskiego dotyczący „kwestii homoseksualnej”. dzieł-
ko to nosi tytuł Romans Gabrieli i mówi, jak wiadomo, o twórczości Narcyzy Żmichowskiej. 
Trudno dziś przecenić znaczenie tego artykułu, m.in. dlatego, że zwraca się w nim uwagę 
na to, co wokół różnych aspektów homoseksualności istnieje zawsze: na plotkę. Bez kry-
tycznej analizy jej samej i jej sposobów funkcjonowania w kulturze nie da się stworzyć 
sensownej teorii literatury homoseksualnej. 

dlaczego jednak Śmieja nie poczynił wzmianki o wspomnianym tekście, choć – nie 
można mieć co do tego żadnych wątpliwości – na pewno o nim słyszał i czytał go? Oczy-
wiście, dlatego że dotyczy on kobiet, a dokładniej: kwestii homoseksualiści kobiecej. Ta 
zaś właśnie została wyrugowana z refleksji Śmiei. Szkoda – z dwóch co najmniej powodów. 
Po pierwsze, należałoby stanowczo zmodyfikować tezy o pozornym liberalizmie Boya. 
zważmy: autor Romansu Gabrieli niejako świadomie „rzuca cień podejrzenia” na własną 
matkę, która była uczennicą Żmichowskiej, zafascynowaną swą nauczycielką. A może 
publicysta po prostu potrafił wyjść poza swoistą „homoseksualną panikę”? Ale ten argument 
stoi w sprzeczności z tokiem wywodu Śmiei.

drugie zastrzeżenie odnosi się do sprawy nieco szerszej, która, skądinąd, łączy obie 
recenzowane książki – otóż obie dotyczą mężczyzn. jest to zgodne z pewną zdroworoz-
sądkową obserwacją: homoseksualność zdaje się dużo silniej naznaczać (w społecznym 
odbiorze) podmiotowość męską. A jednak, jak sądzę, nie byłoby dobrze, gdyby mniej lub 
bardziej świadomie utrwalił się podział, wedle którego krytyka feministyczna zajmuje się 
przede wszystkim twórczością kobiet, a gejowska/queerowa – twórczością homoseksualnych 
mężczyzn. Taki podział kompetencji na dłuższą metę może doprowadzić do impasu po-
znawczego. Bo chodzi przecież, koniec końców, o redefinicję kultury, czyli również o sta-
wanie w poprzek oczywistych i kulturowo akceptowanych osi identyfikacji.

Podsumujmy zatem. Otrzymaliśmy dwie bardzo ciekawe książki, które przedstawiają 
nowe fakty biograficzne, wyciągają z cienia na pół zapomnianych autorów i umieszczają 
ich twórczość w nowym, odświeżającym kontekście. Obaj badacze proponują nowe lek-
tury, zwracające uwagę na tabuizowany i marginalizowany do tej pory element biografii 
owych pisarzy, a naszej kultury i literatury. 

A jednak, jak sądzę, byłoby bardzo niedobrze, gdybyśmy te dwie znakomite książki 
ustawili na półce z etykietką: „dyskurs homoseksualny”. Ogromnie zubożylibyśmy bowiem 
w ten sposób ich potencjał epistemiczny. Obie prace wskazują zaś, w gruncie rzeczy, jak 
wielkie, choć utajone, znaczenie ma Tajemnica homoseksualna oraz konstrukcja męskiej 
homoseksualności w polskim modernizmie. jeszcze inaczej ujmując: czytając recenzowa-
ne rozprawy, nie należy ich gettoizować, wtrącając w obręb dyskursu homoseksualnego 
w polonistyce; przeciwnie: trzeba je zuniwersalizować, bo mówią one coś ważnego o ję-
zyku polskiego modernizmu. I ten ich aspekt jest chyba najistotniejszy, bo do tej pory 
niemal całkowicie (na rodzimym gruncie) zmarginalizowany. Na koniec przywołajmy 
zatem znaczącą tezę Kosofsky-Sedgwick, gdyż książki Kaliściaka i Śmiei wskazują, że 
działa ona również u nas: „zrozumienie niemal każdego aspektu nowoczesnej zachodniej 
kultury musi być nie tyle niekompletne, co w swym centrum uszkodzone, jeśli nie inkor-
poruje krytycznej analizy definicji homo/heteroseksualności” 6.

6 e. K o s o f s k y  S e d g w i c k, Epistemology of the Closet. Berkeley 1990, s. 5.
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A b s t r a c t
BŁAŻej WArKOCKI 
(Adam Mickiewicz University, Poznań)

HOMOSeXUAL LITerATUre: ONTOLOgy VerSUS reCOgNITION

The review discusses Wojciech Śmieja’s book Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej “li- 
teraturze homoseksualnej” (Absent Literature. Sketches about Polish “Homosexual Literature”) and 
Tomasz Kaliściak’s book Katastrofy odmieńców (Freak Catastrophies), both of which refer to male 
homosexual representations in Polish 20th c. literature. As exemplified by those two books, the re-
viewer considers the issue of the burning questions on the definitions or, in the broader sense, homo-
sexual literature ontology as well as the difference between gay studies and queer studies in the 
Polish context. In the context of homosexual literature the reviewer investigates the life and literary 
strategies of józef Czechowicz and Tadeusz Boy-Żeleński, both of them also analysed in the books 
in question. 

WOjCIeCH ŚMIejA 
(Wyższa Szkoła zarządzania Ochroną Pracy, Katowice)

WIedzA, WŁAdzA I OPÓr

j a c e k  K o c h a n o w s k i, SPeKTAKL I WIedzA. PerSPeKTyWA SPO- 
ŁeCzNej TeOrII qUeer. (recenzent: Paweł dybel). Łódź 2009. Wydawnictwo 
Wschód–zachód, ss. 312. „gender/queer Studies”.

Pojęcie queer w polskiej humanistyce nie jest już całkowicie nowe 1. zdążyliśmy się 
z nim osłuchać, a fundamentalne prace teoretyczne z obszaru teorii queer są w trakcie 
spolszczania (np. Uwikłani w płeć judith Butler). Teoria ta swój aparat zawdzięcza różnym 
kierunkom myślowym: francuskiemu poststrukturalizmowi, teorii postkolonialnej, niektó-
rym nurtom feminizmu, sięgając głębiej, dostrzegamy wpływy egzystencjalizmu, teorii 
aktów mowy czy marksizmu. dorobek tych nurtów XX-wiecznej humanistyki mamy na 
naszych półkach, w zasięgu ręki, wszystkie one wpływały na badania literackie i wszystkie 
były przez nie wykorzystywane – wystarczy przywołać dzieło Marii janion, która niemal 
każdy z wymienionych tu języków krytycznych stosuje w swoich pracach (np. feminizm 
w książce Kobiety i duch inności, postkolonializm – Niesamowita Słowiańszczyzna). Mimo 
to jednak queer wydaje się, choćby przez obcojęzyczne brzmienie, czymś – stosuję teraz 
terminologię jacka Kochanowskiego – „kuriozalnym”, perspektywą badawczą skażoną 
lokalnością, by nie rzec: peryferyjnością, i „nieczystością”, wynikającą z politycznego 
uwikłania teorii i metodologicznej heterogeniczności. jeśli teoria queer znajduje w polskiej 
nauce entuzjastów, są to na ogół badacze młodego pokolenia (Błażej Warkocki, Tomasz 
Kaliściak, joanna Mizielińska, jacek Kochanowski), queer wywołuje często wśród star-
szego pokolenia akademików (choć można wskazać wyjątki, m.in. Przemysław Czapliński) 

1 W roku 2002 w Bielsku-Białej odbyła się konferencja naukowa, której efektem był zbiór 
artykułów pod redakcją T. Basiuka, T. Sikory i d. Ferens (Odmiany odmieńca: mniejszościowe 
orientacje seksualne w perspektywie gender / A Queer Mixture: Gender Perspectives on Minority 
Sexual Identities. Katowice 2002). Konferencja i zbiór, w którego tytule pojawia się słowo „queer”, 
stanowią, można sądzić, moment inicjalny dla polskiej teorii queer.
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pogardliwe wydęcie warg, niechęć do bliższego zapoznania się z jej osiągnięciami czy 
założeniami 2. 

Ta niechęć jest nieuzasadniona i, jak każde uprzedzenie, właściwie kompromitująca: 
nie można sobie wyobrazić współczesnej humanistyki, w tym wiedzy o literaturze, bez 
perspektywy oferowanej nam przez teorię queer, której wszak nie należy ograniczać do 
„teorii pedalskiej”. już to powinno wystarczyć za uzasadnienie zajmowania się pracą doty-
czącą „społecznej teorii queer” na łamach periodyku poświęconego wiedzy o literaturze. 
Na wszelki wypadek przywołam jeszcze jeden ważki, jak mniemam, argument. Otóż teoria 
queer od samych swych narodzin przekracza granice między naukami społecznymi i huma-
nistycznymi. Tak jest w pracach eve Kosofsky-Sedgwick, która analizując twórczość lite-
racką (np. Oskara Wilde’a, Marcela Prousta, Henry’ego jamesa) ekstrapoluje swoje wnioski 
na obszar społecznej praxis – określenie „szafa” (oryg. „closet”) służy wszak do opisu 
stanu społecznej ekskluzji homoseksualisty. Uwikłani w płeć Butler, książka dla teorii queer 
fundamentalna, choć ma charakter rozprawy filozoficznej czy metanaukowej (krytyka za-
łożeń różnych odmian feminizmu i psychoanalizy), wyrasta, co przyznaje sama autorka, 
profesor(ka) literatury porównawczej i retoryki, z inspiracji literacko-filozoficznej: „Moje 
pierwotne rozumienie performatywności płci powstało pod wpływem interpretacji Przed 
prawem Kafki autorstwa jacques’a derridy” 3. Podobnie didier eribon, który rozwija swo-
ją oryginalną wersję teorii queer we Francji: jego najważniejsza praca, Réflexions sur la 
question gay, rozpoczyna się od inspirowanej m.in. koncepcją Pierre’a Bourdieu socjolo-
gicznej analizy „świata obelgi”, świata/kultury homoseksualnej, a w dalszej części jest 
próbą prześledzenia literackich sposobów wyrażania „innej seksualności” w momencie jej 
(tj. seksualności) dyskursywnej instauracji na przełomie XIX i XX wieku. drogą przekra-
czania granic między naukami społecznymi a naukami humanistycznymi, teorią społeczną 
a teorią literatury, szedł również Kochanowski w swojej wcześniejszej pracy. Fantazmat 
ZróżNICowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów (Kraków 2004) za cel 
bierze sobie opisanie przemian tożsamości gejów z perspektywy teorii socjologicznych. 
Tożsamość ta omówiona zostaje, zdaniem Kochanowskiego, jako fantazmatyczna, a pojęcie 
fantazmatu zaczerpnął badacz społeczny z arsenału literaturoznawstwa, w którego obrębie 
posługuje się nim janion 4. z arsenału wiedzy o literaturze czerpie też Kochanowski, anali-
zując – to fundamentalna część jego pracy – formę „listu do redakcji” gejowskich czasopism. 

zanim zajmę się odniesieniem „społecznej teorii queer” w formie, jaką postuluje 
Kochanowski, do pola literackości, pozwolę sobie zwrócić uwagę potencjalnego odbiorcy 
na to, że jeden z kluczowych rozdziałów socjologicznej analizy Kochanowskiego (Teatr 
jako pęknięcie: spotkanie ze śmiercią) poświęcony jest – niejako bezpośrednio – zagadnie-
niom teatru, literackości, sztuki. Autor podkreśla, iż cała jego koncepcja rzeczywistości 
jako Spektaklu osadzona jest w obszarze studiów performatywnych, performance studies 5, 
których „pierwotnym obszarem badawczym [...] jest sztuka, performans artystyczny. Teo-
retycy i teoretyczki tego kierunku najczęściej łączą pracę naukową i artystyczną sądząc, 
że dopiero połączenie nauki i sztuki umożliwia pełną wypowiedź” (s. 197) 6. W analizowa-

2 Podobne zjawisko dostrzegł i opisał w odniesieniu do – zdecydowanie bardziej osadzonych 
w akademickim świecie – badań z zakresu gender studies P. d y b e l  (Zagadka „drugiej płci. Spo-
ry wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie. Kraków 2006, s. 9–13).

3 j. B u t l e r, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Przeł. K. K r a s u s k a. Wstęp 
O. T o k a r c z u k. Warszawa 2008, s. 19.

4 M. j a n i o n, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów. War-
szawa 1991.

5 Studiom performatywnym poświęcony jest np. nr 5 „Tekstów drugich” z r. 2007, w którym 
znalazły się m.in. artykuły e. d o m a ń s k i e j  (Zwrot performatywny we współczesnej humanisty-
ce) i A. z e i d l e r - j a n i s z e w s k i e j  (Perspektywy performatywizmu).

6 działalność naukową i artystyczną łączą np. P. Leszkowicz i T. Kitliński. 
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nym fragmencie swojej książki Kochanowski omawia – odwołując się przede wszystkim 
do przykładów z teatru Krzysztofa Warlikowskiego – rolę teatru „który jest zakłóceniem 
[...] Spektaklu”, gdyż „Teatr-pęknięcie jako wydarzenie anty-spektakularne przywraca nam 
śmierć, przywracając nam samych siebie” (s. 112). Teatr, czy szerzej: sztuka, stanowić 
może wyłom w świecie Spektaklu, świecie, którego wielojęzycznym opisem jest praca 
Kochanowskiego. 

Książka dzieli się na dwie zasadnicze części. Wspomniana wielojęzyczność charakte-
ryzuje przede wszystkim pierwszą i wynika z założenia, że „współczesna teoria społeczna, 
w tym także ta jej wersja, która związana jest z perspektywą queer, zmierza bardziej w stro-
nę reintegracji humanistyki niż w kierunku ścisłego podtrzymywania rozdziału poszczegól-
nych dyscyplin, ponieważ problemy, którymi stara się zajmować, po prostu wymagają tego 
rodzaju podejścia” (s. 61). Wszystkie kierunki badawcze, wszystkie języki, które Kocha-
nowski przywołuje, a więc język ervinga goffmana, Anthony’ego giddensa, guy deborda, 
Pierre’a Bourdieu, jeana Baudrillarda, judith Butler (mógłby tu jeszcze sięgnąć po język 
jeana-Paula Sartre’a z czasów Rozważań o kwestii żydowskiej, język Mitu i znaku rolada 
Barthes’a czy język Louisa Althussera), opisują różne aspekty tego samego – faktu, że 
„rzeczywistość” jest Spektaklem, odgrywaniem, którego z perspektywy queer „podstawową 
cechą [...] jest struktura męskiej dominacji oraz obowiązkowego heteroseksualizmu. Narzę-
dziem stabilizacji tego systemu są normatywne kategorie płci, których celem jest zarządza-
nie ciałem i pożądaniem. znaczenia płci [...] wszczepiane są jednostkom w procesie socja-
lizacji płciowej, zapoczątkowanej pierwotnym aktem performatywnym, w wyniku którego 
jednostce zostaje przydzielona płeć wraz ze scenariuszem jej właściwego odgrywania. 
jednostka [...] produkuje symulację płci jako kategorii naturalnej, biologicznej, pierwotnej. 
Symulacja ta wytwarza iluzję istnienia naturalnego, pre-kulturowego »wnętrza« płci. Sy-
mulacja ta jest niezbędna, bowiem owa rzekoma naturalność płci gwarantować ma jej nie-
naruszalność: to, co biologiczne, jawić się ma jako pierwotne [...]. Pamiętając o tym, że 
binaryzm płci jest skonstruowany w oparciu o logikę suplementacji, gdzie kobiecość jest 
podporządkowanym członem binaryzmu, jego negatywem, zewnętrznością i suplementem, 
łatwo zrozumieć, w jaki sposób reprodukcja kategorii płci stabilizuje system męskiej domi-
nacji. System ten musi być wspierany przez zasadę obowiązkowego heteroseksualizmu, 
ponieważ pożądanie homoseksualne jest dlań zagrożeniem” (s. 93). Spektakl jest utrzymy-
wany przez wiele instancji, w tym przez rozumianą po foucaultowsku wiedzę/władzę, lecz 
jego utrzymanie oparte jest na represji (niezależnej) kobiecości i homoseksualizmu, które 
– w przestrzeni społecznej – mają moc denaturalizowania Spektaklu i, co za tym idzie, 
destabilizacji struktury władzy, której jest on emanacją. jednostki, które „nie przechodzą 
prawidłowo procesu wytwarzania normatywnej tożsamości” (s. 123), podlegają – przywo-
ływanej za julią Kristevą – a b i e k t y w i z a c j i: „wykluczeniu znaczeń i pragnień”, 
„marginalizacji jednostek nie-normatywnych”. Tym, co daje im głos – twierdzi Kochanow-
ski – jest wiedza/opór przeciwstawiana wiedzy/władzy. Wiedza/opór interesuje go w wy-
miarze queer, a więc teorii seksualnej, ale queer jako wiedza/opór pokrewne jest takim 
wszelkim liberalizacyjnym projektom naukowym: (neo)marksizmowi 7 będącemu w opo-
zycji do naturalizacji kapitalistycznych stosunków społecznych czy teorii postkolonialnej 
podważającej każdy eurocentryzm 8. Wiedza/opór jako fundament destabilizacji (proszę 
wybaczyć mi ten oksymoron) Spektaklu „obejmuje następujące procesy: po pierwsze, 

7 zob. np. A. B i h r, Nowomowa neoliberalna. Przeł. A. Ł u k o m s k a. Warszawa 2008. 
W tej pracy francuski marksistowski socjolog demaskuje „spektakl” języka liberalnej ekonomii: „ma 
[książka] demaskować dyskurs, który dokonuje apologii podporządkowania jednostek ludzkich 
rzeczom [...]” (s. 27).

8 Na pewno do tej listy można dopisać rewolucyjne projekty etyczne P. S i n g e r a, np. Wy-
zwolenie zwierząt (Przeł. A. A l i c h n i e w i c z, A. S z c z ę s n a. Warszawa 2004).
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proces rozpoznania i ujawnienia mechanizmów reprodukcji Spektaklu normatywnego, po 
drugie proces dekonstrukcji symulacji i tworzących ją znaczeń, po trzecie subwersja [tak 
w oryginale – W. Ś.] znaczeń spektakularnych, ich destabilizacja i otwarcie na nieustanną 
rekonfigurację umożliwiającą wymykanie się mechanizmom normatywnym” (s. 147). Wie-
dza/opór ma unieważnić fałszywą alternatywę narzucaną przez Spektakl i wiedzę/władzę 
– „jesteśmy skazani na alternatywę: domknięty system znaczeń albo chaos społecznej 
psychozy” (s. 271), i w miejsce chaosu zaoferować alternatywny wobec istniejącego „rizo-
matyczny” (po deleuze’owsku) system wiedzy/oporu, który jednak nie jest imitacją systemu 
wiedzy/władzy, jakąś wiedzą/władzą à rebours, ale zupełnie nową jakością wyrosłą z logi-
ki suplementacji, opierającej się na różnicy, świadomej opozycyjności, jawnej polityczności, 
rozproszeniu dyskursu, polilogiczności, otwartości wiedzy, lokalności itp. Hasłowo tu 
wymienione cechy wiedzy/oporu są w książce przedmiotem drobiazgowego omówienia 
(s. 210–225), na którego przedstawienie recenzent pozwolić sobie tu nie może, gdyż musi 
on jeszcze znaleźć miejsce na ustosunkowanie się do zawartej w książce teorii i – ze wzglę-
du na miejsce publikacji – odniesienie samej teorii do szeroko rozumianej literackości. 
Uwagi i wątpliwości, jakie nasuwają się czytelnikowi pracy Kochanowskiego, odnosić 
wolno właściwie do całości teorii queer. Niemniej skupię się na uwagach dotyczących je- 
go autorskiej propozycji. Opanowanie języka rozumianej po habermasowsku „krytyki filo-
zofii podmiotu” jest u Kochanowskiego zaiste wirtuozerskie. Odnosi się czasem wrażenie, 
że jego praca momentami staje się rodzajem żonglerki terminologią wypracowaną przez 
dziedziny, na które badacz się powołuje, np.: „W ten sposób dzięki fundamentalnym inspi-
racjom płynącym z transgender studies antynormatywna strategia subwersji znaczeń two-
rzących symulację płci ujmowana jest na terenie społecznej teorii queer nie jako próba ich 
(prze)pisania, zmierzająca do ustanowienia nowego znaczenia płci, ale raczej w kierunku 
wypracowywania nieskończonej ilości znaczeń płci dzięki destabilizacji tej instancji nor-
matywnej, jej coraz bardziej niedokładnym cytowaniu i poddawaniu płci działaniu różNICy” 
(s. 155).

Nowa koncepcja, jaką autor proponuje w swojej książce, wyraża się natomiast dosyć 
jednostajnie: dwa kluczowe pojęcia dla Kochanowskiego – Spektakl (i derywowana od 
niego „spektakularność”) oraz różNICa (derridowska différance) – muszą z konieczności 
się powtarzać w treści stosunkowo często, ale po lekturze pracy ma się wrażenie, iż ich 
znaczenie jest na tyle szerokie i nieostre, że posługując się nimi, autor porusza się na tak 
wysokim poziomie ogólności, iż nie można odnieść – w sposób wykraczający poza oczy-
wistości – tych kategorii do faktów społecznych. Nie chcę być gołosłowny: na s. 126 
drugie z pojęć pojawia się 5 razy, na następnej stronicy 4 razy, na s. 128 znowu 6 razy, na 
s. 129 jeszcze 6 razy. Na kolejnych prawie 200 stronicach ta częstotliwość okazuje się 
niewiele mniejsza. To, co postrzegam jako deficyt języka opisu, jest najprawdopodob- 
niej przesłanką do stwierdzenia, że projektowanie transformacji teorii queer w „ogól- 
ną teorię społeczną, punkt widzenia, który umożliwi analizę procesów społecznych”  
(s. 38), stanowi projekt, oględnie rzecz ujmując, ryzykowny 9 i z pewnością domagałby 
się dalszych doprecyzowań. Ważność projektu Kochanowskiego będzie mogła być oce-
niona dopiero wówczas, gdy proponowane przez tego autora ramy teoretyczne wypełnią 
się treścią. 

Krytyka kategorii tożsamościowych w teorii queer (u Kochanowskiego często jest to 
krytyka pojęć tożsamości i podmiotowości jako takich ás. 124ñ) idzie w parze z wyraźnym 

  9 O spektaklu rzeczywistości mówią wszak dziś wszyscy: kultura popularna ukazuje go w ta-
kich filmach, jak Matrix czy Truman Show, w języku polityków prawicy Okrągły Stół i przemiany 
ustrojowe w Polsce były spektaklem na użytek społeczeństwa, a w Internecie każdy znajdzie odpo-
wiadającą mu teorię spiskową przedstawiającą świat jako spektakl (New World Order, grupa Bilder-
berga, itd.) 

III.indd   283 2012-12-04   15:54:21



284 reCeNzje

określeniem pozycji mówiącego podmiotu 10, tak czyni też Kochanowski deklarując, że 
wypowiada się z pozycji Agambenowskiego homo sacer, która pozwala mu obserwować, 
„jak za rzeczywistość uchodzi to, co jest tylko jej wersją” (s. 191). Sposób myślenia, któ-
ry proponuje Kochanowski, opiera się na bardzo ostrych przeciwstawieniach (można je 
nazwać, jeśli to konieczne, „logiką suplementacji”) nie przenoszących się mechanicznie 
na rzeczywistość (to podejrzane pojęcie przywołał sam autor), w której queer, przynajmniej 
jako teoria, istnieje jako dyscyplina akademicka i sposób opisu fenomenów społecznych 
czy kulturowych. I jako taka część naukowego polilogu nie wymaga męczeńskich doświad-
czeń od swoich zwolenników. Teoria queer nie wyrosła przecież p r z e c i w k o  wiedzy, 
racjonalności itd., ale raczej z nich, nawet jeśli rewindykuje wiele pojęć. Bez Hegla czy 
Nietzschego nie byłoby wszak Butler! Nie kwestionuję tego, że queer musi – szczególnie 
w Polsce, aby się uprawomocnić – przecierać sobie szlak. Obóz Świętej Trójcy, o bardzo 
neopozytywistycznym bądź – co gorsza – religijnie zideologizowanym nastawieniu do 
uprawiania nauki, ma się u nas niezmiernie dobrze, o czym świadczy nieprzyjemna awan-
tura związana z chęcią utworzenia gender Studies na Uniwersytecie gdańskim i cała dys-
kusja wokół tego wydarzenia, niemniej jednak fakt, że studia genderowe, a nawet queerowe 
się rozrastają, świadczy o powolnym, lecz stałym procesie zmiany naukowych paradygma-
tów na polskich uczelniach. 

zgodzić się można z Kochanowskim, że teoria queer ma duży potencjał krytyczny. 
Także jako narzędzie w rękach literaturoznawcy czy badacza kultury, którym pozwala 
opisywać i ujawniać mechanizmy przemocy, niewidoczne z heteropatriarchalnych pozycji. 
Perspektywę queer stosował Błażej Warkocki w swojej książce Homo niewiadomo. Polska 
proza wobec odmienności, stosują ją również młodzi badacze obecni na łamach literaturo-
znawczych periodyków i na konferencjach naukowych, tacy jak Tomasz Kaliściak czy 
Mateusz Skucha. Swoją użyteczność objawiła mi wielokrotnie, np. gdy pisałem o świecie 
cyklu Na wysokiej połoninie Stanisława Vincenza 11. Kategorie idylliczności czy arkadyj-
skości okazują się w huculskiej epopei – z perspektywy queer – iluzją, a omówiony w li-
teraturze przedmiotu konflikt starowieku i nowych czasów znajduje suplement w „odwiecz-
nym” konflikcie pragnienia seksualnego z koniecznością utrzymania ładu społecznego. 
W teorii queer istnieje także – mocno eksponowany przez Kochanowskiego – element 
postulatywny, wychylony w przyszłość i z definicji niejako polityczny. Należy „wytwarzać 
wiedzę, która w największym możliwym stopniu będzie służyć sprawie wolności, a nie 
zniewolenia, będzie zmniejszać obszary wykluczenia i związanego z nim cierpienia, a nie 
je legitymizować” (s. 211). Ten ogólnie brzmiący postulat zostaje przez autora uszczegó-
łowiony na kolejnych stronicach – taka wiedza/opór ma zasadzać się na „różNICy”, pro-
cesualności, „de-legitymizacji” i „de-naturalizacji” spektakularności, polilogiczności 
narracji naukowych, itd. 

Nie chcę tu szerzej poruszać tematu tego postulatywnego wymiaru teorii queer, powiem 
tylko, iż koncepcja w i e d z y / o p o r u  może wynikać także z pozycji innych niż q u e e r o-
w e, np. psychoanalitycznych albo marksistowskich, nie mówiąc już o tym, że przemiany 
paradygmatów naukowych w obszarze humanistyki czy nauk społecznych to zjawisko 
bardzo szerokie i trudno je chyba łączyć z jedną dziedziną, z jedną koncepcją, jedną stra-
tegią. Kiedy więc Kochanowski pisze: „To [...] margines jest miejscem, w którym konstru-
owana być musi wiedza/opór [...]” (s. 239), w umyśle czytelnika rodzi się wątpliwość co 

10 Określanie pozycji mówiącego podmiotu, uwypuklenie jego partykularności, lokalności, 
kulturowego zaplecza i usytuowania społecznego stało się jednym z loci communes literaturoznaw-
stwa spod znaku gender i queer studies. zob. I. I w a s i ó w, Gender dla średnio zaawansowanych. 
Wykłady szczecińskie. Warszawa 2004, s. 86–87.

11 W. Ś m i e j a, Granice idylli. Obraz społecznego i kulturowego usytuowania płci w cyklu 
„Na wysokiej połoninie” Stanisława Vincenza. „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 1.
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do stałości czasowej i przestrzennej owego marginesu i wyznaczającej go granicy, a wąt-
pliwości towarzyszą pytania o to, jak bardzo ów margines jest nieprzenikalny, i o to, co 
będzie, gdy margines ów, co zdaje się postulować teoria queer, zaniknie? Ciekawsze niż 
mnożenie kolejnych wątpliwości jest według mnie postawienie kilku pytań, które dla lite-
raturoznawcy zrodziła / może zrodzić społeczna teoria queer.

Pierwsze z nich dotyczy kanonu literackiego. jego istnienie jest wszak efektem dzia-
łania pewnej logiki tożsamościowej, u jej podstaw znajduje się założenie o jasności granic, 
hierarchiczności, jakimś wspólnym danej zbiorowości systemie wartości. Czy kanon jest 
nam potrzebny? Kto i jak ma go definiować? do jakiego stopnia kanon ma charakter re-
presyjny i spektakularny? jak znaleźć niehegemoniczną zasadę tworzenia kanonu/ów? 
z tym pytaniem łączy się kolejne: o dydaktykę literatury 12. Bo kanon to wszak nie tylko 
lista dzieł, ale także sposób ich odczytywania. jeśli Trans-Atlantyk gombrowicza należy 
do kanonu, to jakie jego odczytanie ma przekazywać szkoła? Nie łudźmy się, że będzie to 
odczytanie głębokie, wielowarstwowe, intertekstualne. Będzie jedno (na tym wszak pole-
ga kanoniczność) – czy doświadczenie homoseksualne konfrontowane z tożsamością(-ami) 
narodową(-ymi) w nim się znajdzie i na jakich prawach? Czy, a jeśli tak, to jak przetłuma-
czyć język antyspektakularny społecznej teorii queer (wolałbym tu mówić o języku pono-
woczesności, krytyce podmiotowości, itd.) na schematyczność szkolnych (licealnych) 
programów? Kolejne pytanie łączy się z rolą uniwersyteckiej wiedzy o literaturze. Czy 
queer będziemy stosować tylko do rewindykowania tradycji literackiej, ukazywania me-
chanizmów Spektaklu działających w naszej kulturze? Czy demaskowanie Spektaklu nie 
przerodzi się w pusty rytualny gest na wzór gestów wiecznego buntownika – Mrożkow-
skiego Stomila? jakie są granice stosowania teorii queer: genologiczne, chronologiczne, 
hermeneutyczne, poetologiczne? jak ma się teoria queer do tradycyjnych dyscyplin litera-
turoznawczych? Czy konfrontacyjność nie oznacza – jednak! – marginalizacji, a nastawie-
nie bardziej negocjacyjne nie grozi queerowi rozmyciem, wchłonięciem przez Spektakl? 
Przykładem konsekwentnie queerowego myślenia w literaturoznawstwie jest, moim zda-
niem, recenzja Warkockiego poświęcona biografii jerzego giedroycia pióra Magdaleny 
grochowskiej. Spektaklem jest według Warkockiego zamknięcie giedroycia w romantycz-
nej figurze „umarł kochanek, narodził się bohater”, która „w czasach po epistemologicznym 
przełomie, gdy o homoseksualności dyskutuje się publicznie, jest ogromnie podejrzana” 13. 
Spektakl i dyskurs wiedzy/władzy muszą/powinny się zderzyć z dekonstruującą je anty-
spektakularną wiedzą/oporem. rozumienie przez Warkockiego teorii queer jest znacznie 
węższe niż proponuje Kochanowski i ogranicza się przede wszystkim do kwestii związanych 
z nienormatywną seksualnością (Warkocki pisze: „Trzeba umieć i chcieć analizować pol-
skie autorytety w całym ich skomplikowaniu, razem z ich homoseksualną tożsamością”), 
toteż krytyk ten dezawuuje wartość monografii grochowskiej twierdząc, że „utraciła ona 
możliwość napisania nowoczesnej biografii”, „nie jest w stanie zrozumieć i opisać niczego, 
co wystaje poza tradycyjnie pojmowaną rodzinę nuklearną”, „staje się funkcjonalna dla 
neoendeckiej wizji”, „ma trupa w szafie” 14. Swoją recenzję kończy Warkocki postulatem: 
„nie chodzi tu przecież o prawdziwy bądź domniemany homoseksualizm giedroycia, 
gombrowicza, jeleńskiego, Czapskiego i innych – tylko o współczesny kształt polskości” 15.

Nawet jeśli, podobnie jak i ja to czynię, zgadzamy się z postulatami i szlachetną troską 
Warkockiego, to jednak: czy jego propozycje i opinie nie nasuwają kilku wątpliwości? 

12 Kanon literacki i szkolna dydaktyka literatury to wszak elementy Spektaklu albo, jak zręcz-
nie ujął to Althusser, ideologiczne aparaty państwa.

13 B. Wa r k o c k i, Uroczy młodzieniec z długimi rzęsami. „Krytyka Polityczna” 2009, nr 19, 
s. 248.

14  Ibidem, s. 248, 249.
15 Ibidem, s. 249.
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Pierwszą z nich, zasadniczą, jak sądzę, jest pytanie: czy homoseksualizowanie giedroycia 
nie jest – w świetle jego własnych deklaracji i postawy – nadużyciem wobec Księcia 
z Maisons-Laffitte, nie jest, mówiąc krótko, robione „na siłę”? Nie chodzi tu o sprzeciw 
wobec „odbrązawiania”, ale o elementarną uczciwość badawczą: czy domniemany homo-
seksualizm giedroycia w jakikolwiek mierzalny i opisywalny (nie mam tu na myśli esbec-
kich donosów!) sposób łączył się z jego społeczną i kulturalną rolą? Nie wiem, ale War-
kocki sam cytuje grochowską (cytującą giedroycia): „jedną zasadę, której przestrzega 
Kościół katolicki, uważam za słuszną – to celibat. gdybym miał zaczynać swoje życie na 
nowo, niewiele odbiegałoby od tego, które miałem”, i: „Nie mam najmniejszej skłonności 
do pederastii – a raczej wręcz przeciwnie, mimo że vox populi jest innego zdania...” 16 
dlaczego, zdaniem Warkockiego, pogłoski o homoseksualizmie giedroycia warte są do-
ciekań biografistów, natomiast te same pogłoski dotyczące jego romansu z Agnieszką 
Osiecką są zupełnie nieinteresujące? Czy jeśli giedroyc dość skutecznie tłumi (sublimuje?) 
swoją seksualność, koniecznie trzeba ją wywoływać na wokandę? W jakim celu? Mam 
wrażenie, że „homoseksualna biografia” giedroycia byłaby trywializacją i ośmieszeniem 
queer theory. Na coś takiego pozwolić sobie może publicysta 17, rzetelny biograf musi 
odnieść się do krążących pogłosek, podejrzeń, plotek i może, a nawet powinien zgłębiać 
tę skazaną na spekulacje i domysły sferę (tak dziś wszak pisze się biografie, czego najlep-
szym przykładem książka Artura domosławskiego Kapuściński non-fiction), niemniej 
trudno mi sobie wyobrazić, żeby był w stanie stworzyć biografię giedroycia, której tema-
tem naczelnym byłaby seksualność. Czy to, że homoseksualizm i zarzuty z nim związane 
stanowią w pracy grochowskiej kwestię marginalną, musi od razu oznaczać, że „pozosta-
je [...] liberalną strażniczką homoseksualnej Tajemnicy” 18?

Krótko podsumowując (i wracając do zasadniczego tematu) – książka Kochanowskie-
go to pozycja, która reprezentuje bardzo odważne i kontrowersyjne stanowisko w samym 
centrum współczesnej debaty humanistycznej i społecznej. Teoria queer, stanowiąca jej 
punkt wyjścia, daje badaczom wartościowe narzędzie interpretacyjne – dowodzi tego 
Kochanowski przekonująco, niemniej z jego stosowaniem łączą się rozliczne ryzyka, 
które trzeba brać pod uwagę. Mimo sformułowanych zastrzeżeń Spektakl i wiedza. Per-
spektywa społecznej teorii queer, choćby dzięki swej erudycyjności, ma szanse, podobnie 
jak działo się to z poprzednią książką tego autora, stać się tekstem, po który sięgać będą 
zarówno socjologowie, antropologowie, etnografowie, jak i literaturoznawcy.

A b s t r a c t
WOjCIeCH ŚMIejA 
(Higher School of Labour Protection Management in Katowice)

KNOWLedge, POWer ANd reSISTANCe

jacek Kochanowski’s book develops an interesting idea of forming “sociology from the perspec-
tive of queer.” This proposal derives from his deep knowledge of, inter alia, performative studies, 
and though radical, it calls for further particularisations. Nevertheless, this voice of a sociologist 
suggesting – after considering the multidirectionality of the present humanities and social sciences 
– a deep reorganisation of sciences, teaching, teaching policy, and university.

16 Ibidem, s. 247.
17 Np. K. T o m a s i k, którego książka Homobiografie (Warszawa 2008) jest ważna i potrzeb-

na, nie rości sobie jednak pretensji do naukowości.
18 Wa r k o c k i, op. cit., s. 248.
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IV.  d y S k u S j e  –  k o r e S P o N d e N C j a

Szanowni Państwo,

ogłoszoną w drugim zeszycie tegorocznego „Pamiętnika Literackiego” opinię Pana Profesora 
jerzego Starnawskiego poświęconą nowej edycji krytycznej Wierszy oraz Poematów juliusza Sło-
wackiego przyjęliśmy z wielką uwagą i stanowi ona dla nas zachętę do dalszej pracy. Poprzestaliby-
śmy na milczącej wdzięczności, gdyby nie pewien ważny szczegół zawarty w relacji Profesora, choć 
poboczny względem głównego tematu. Chodzi o pechowe losy wierszy juliusza Słowackiego 
w zasłużonej serii „Biblioteka Narodowa”. Profesor Starnawski przedstawia skrótowo niefortunne 
perypetie wydania liryków Słowackiego przygotowanego dla tej serii przez Manfreda kridla w latach 
czterdziestych XX wieku. Tamto przedsięwzięcie, pomimo pozytywnej recenzji juliusza kleinera, 
trafiło na zły czas stalinizmu i złą wolę nadgorliwych ideologów. jedynym jego śladem pozostała 
publikacja wstępu kridla pt. Juliusza Słowackiego liryki w „rocznikach Humanistycznych” (1958, 
z. 1). Ta luka do dzisiaj nie została uzupełniona. W przebogatej kolekcji „Biblioteki Narodowej”, 
liczącej ponad pięć setek tytułów – na tle edycji wyborów poezji i wierszy Mickiewicza, Norwida, 
Zaleskiego – poezja Słowackiego nadal świeci nieobecnością.

Nie tylko z kronikarskiego obowiązku, tytułem uzupełnienia informacji podanych przez Profe-
sora jerzego Starnawskiego, winni jesteśmy Czytelnikom „Pamiętnika Literackiego” dopowiedzenie, 
które stanowi kolejny dowód szczególnego pecha, jaki prześladuje lirykę Słowackiego. W roku 2009, 
w istotnym kontekście rocznicowych obchodów dwóchsetlecia urodzin i 160 rocznicy śmierci poety, 
przekazaliśmy Wydawnictwu ossolineum całość wydania Wyboru poezji, tom przygotowany zgod-
nie z wymogami serii. Podjęliśmy tę pracę za zachętą Wydawnictwa (może to potwierdzić prof. 
Magdalena Popiel, wówczas pełniąca funkcję redaktora serii) i na podstawie zawartej z Wydawnic-
twem umowy z marca 2009. Proponowany tom uzyskał pozytywne recenzje wydawnicze i w osta-
tecznej redakcji został przekazany Wydawnictwu w drugiej połowie 2009 roku. Całość, po dokona-
niu skrótów, wraz z monograficznym wstępem i niemal kompletną antologią wierszy z komentarza-
mi, liczyła 28 arkuszy wydawniczych. Mieliśmy nadzieję, że drobne utwory poetyckie Słowackiego 
wreszcie znajdą swoje miejsce w ważnym i widocznym dla szerszej publiczności miejscu, że ukażą 
się w czasie jeśli już nie roku jubileuszowego, to nieodległym. Zdawało nam się, że rocznicowe 
okoliczności będą sprzyjać całemu przedsięwzięciu. Niestety, literacki pech juliusza Słowackiego 
nie skończył się. Minął rok 2009, potem 2010 i 2011; umowa określała obowiązek ogłoszenia publi-
kacji w czasie dwóch lat, tj. do marca 2011 roku. Wszystko na to wskazuje, że Wydawnictwo osso-
lineum w tym czasie nie chciało bądź nie potrafiło podjąć żadnego wysiłku na rzecz sfinalizowania 
edycji. Na nasze pisemne zapytania odpowiadało nieodmiennie, że poszukuje środków finansowych 
na pokrycie kosztów edycji. długo te wyjaśnienia przyjmowaliśmy ze zrozumieniem, znając trudną 
sytuację finansową Wydawnictwa. W lutym 2012, w rok po wygaśnięciu umowy, wobec oczywiste-
go braku zainteresowania ze strony Wydawcy (o dobrej woli nie wspominamy), wystąpiliśmy o zwrot 
naszych praw autorskich. Pękata teczka wydruku i kopii na Cd wróciła do nas; sprawa BN-owskiej 
edycji wierszy Słowackiego znalazła się w tym samym punkcie, co przed próbą Manfreda kridla.

W ponurych czasach stalinizmu wiersze Słowackiego nie przebiły się przez bariery ideologicz-
nych uprzedzeń. W XXI wieku przegrały z molochem kapitalizmu? Mimo wszystko trudno nam 
uwierzyć, że poezja autora Rozłączenia i Zachwycenia, tak ważna i wyjątkowa, tak silnie obecna (i 
potrzebna!) w krwioobiegu polskiej literatury, nie mogła znaleźć miejsca na półce „Biblioteki Naro-
dowej”, obok swych dawnych szczęśliwszych „współubiegaczy”. edytorskie perypetie Słowackiego 
ostatnio zyskały rys zgoła norwidowskiej ironii. Czytelnicy mogli zobaczyć na końcu BN-owskiego 
tomu z wydaniem Horsztyńskiego (w opracowaniu jarosława Ławskiego: Wrocław 2009. BN I 314) 
zapowiedź Wyboru poezji Słowackiego w naszym opracowaniu – w serii I pod numerem 318. a tym-
czasem, jak na ironię, właśnie w bieżącym roku, tuż przed likwidacją Wydawnictwa, jakby na za-
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mknięcie ponad 90-letnich dziejów serii, opublikowano tom Dziadów kowieńsko-wileńskich, opa-
trzony numerem 317, oraz Dziadów drezdeńskich – opatrzony numerem 318, w zapowiedzi wydaw-
niczej zarezerwowanym dla Słowackiego. Chcemy być dobrze zrozumiani: świetnie, że Dziady 
ukazały się w serii BN, w znakomitym opracowaniu janusza Skuczyńskiego. Nie można było jednak 
dla tomu z III częścią dramatu znaleźć jakiegoś innego numeru? Trzebaż było do listy edytorskich 
pechów twórcy Kordiana (nb. jakiś czas po bezimiennej publikacji tego utworu jego autorstwo 
przypisywano... Mickiewiczowi) dodawać tak grubą niedelikatność?

Jacek Brzozowski
Zbigniew Przychodniak
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