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R O Z P R A W Y

I

A R T Y K U Ł Y

Pamiętnik Literacki CVIII, 2017, z. 1, PL ISSN 0031-0514

SZYMON WRÓBEL Uniwersytet Warszawski

CO TO JEST DZIENNIK? WSTĘP DO LEKTURY DZIENNIKÓW WITOLDA
GOMBROWICZA I SŁAWOMIRA MROŻKA
Hypomneumata (Live Web)
Na początek kilka tropów ogólnych, warsztatowych. Żyjemy w epoce inflacji dzienników. Wielkie techniki pogańskiego i chrześcijańskiego sposobu nadawania formy
życiu, takie jak: h y p o m n e u m a t a, tj. zbudowanie siebie jako podmiotu działania
racjonalnego w oparciu o przyswojenie, ujednolicenie i upodmiotowienie fragmentarycznego wzorca lub cytatu; k u l t u r a k o r e s p o n d e n c j i – opowieść epistolarna o sobie samym, czyli wytworzenie zbieżności spojrzenia innego i spojrzenia
skierowanego na siebie, w chwili gdy codzienna aktywność mierzy się regułami
określonej techniki życia; oraz m o n a s t y c z n e ć w i c z e n i a d u c h o w e dążące do przepędzenia ukrytych poruszeń z wnętrza, żeby dojść do wyzwolenia duchowego; wreszcie m o n a s t y c z n e t e c h n i k i „ż y c i a w e w s p ó l n o c i e”, w których celem nie jest samo połączenie reguły i życia, faktu i normy, ale ustanowienie
własnego istnienia jako nie kończącej się liturgii Boskiego urzędu – vita vel regula,
forma vivendi, forma vitae – otóż wszystkie te techniki związane z nadaniem sobie
formy (l’écriture de soi) są dziś martwe.
Nawoływanie nas do pracy askesis, tj. pracy nad sobą w formie: ćwiczeń takich,
jak rozpamiętywanie, rachunek sumienia, medytacje, milczenie, absolutne posłuszeństwo (słuchanie kogoś innego); wielkiej syntezy (rozmyślanie ámeletanñ, pisanie
ágrapheinñ i ćwiczenie águmnazeinñ) – nie pozwala nam żywić nadziei na wzbudzenie funkcji etopojetycznej pisania, tzn. przekształcenia prawdy myśli w etos działania. Myśl uznana za prawdziwą nie staje się już racjonalnym fundamentem
działania.
Michel Foucault przypomina, że hypomneumata w sensie technicznym to księgi rachunkowe, rejestry publiczne, zapiski prywatne służące do utrwalania rzeczy
ulotnych, a ich używanie jako przewodników duchowych było stałą praktyką wykształconych pogan1. Notowano w nich cytaty, fragmenty dzieł, przykłady i relacje
zdarzeń, których autor był świadkiem lub o których czytał; refleksje i przemyślenia,
które usłyszał albo które przyszły mu do głowy. Tworzyły one w rezultacie pamięć

1
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materialną – formę – rzeczy przeczytanych, usłyszanych lub przemyślanych; stanowiły ich skarbiec, z którego czerpano tematy do późniejszych lektur, rozważań
czy systematycznych traktatów, gdzie wytaczano argumenty przeciwko ułomnościom, takim jak gniew, pożądanie, gadulstwo, pochlebstwo, albo gdzie radzono,
jak wybrnąć z trudnych sytuacji, takich jak smutek, wygnanie, klęska, niełaska.
Nie należy jednak traktować hypomneumatów jako podpórki pamięci, do której
można by się czasami odwoływać, gdy tylko nadarzy się okazja, ani też jako zastępczych form wspomnienia, wspomnień maskujących, fałszywej przeszłości. Hypomneumata tworzą raczej materiał i ramy dla częstych ćwiczeń: wielokrotnej lektury, medytacji, spotkań z samym sobą lub innymi. Hypomneumata są wreszcie po
to, by je mieć pod ręką – prokheiron, ad manum, in promptu. Pod ręką nie po to
jednak, by je sobie przypominać, lecz po to, by można było z nich skorzystać, gdy
zajdzie taka potrzeba, w działaniu. Hypomneumata to wielkie podręczniki życia.
Hypomneumata dziś możliwe są już tylko jako wielkie księgi obrachunkowe, rodzaj
ostatecznych rozliczeń podatkowych, a nie jako podręczniki obsługi życia.
Hypomneumata pomagały zatem w scaleniu różnorodności zdarzeń we własną
„siłę i krew”, we własne ciało. Korespondencja kieruje się ruchem przeciwnym – nie
w stronę scalania, ale w stronę rozpraszania. List nie stanowi zwykłego przedłużenia
praktyki hypomneumatów. Jest on także czymś więcej niż wprawianiem się w praktykę życia poprzez pisanie i udzielanie rad innym. Korespondencja kształtuje sposób
ukazywania się samemu sobie i ukazywania się innym. Korespondencja to teatr, to
scena, na której próbujemy własne uczynki oddając je pod spojrzenie widza. List
uobecnia piszącego – pewne „ja” – temu, do kogo został skierowany. List umożliwia
ponowne rozproszenie siebie w mnogości świata i ponowne scalenie swego spektaklu w oku widza, tj. poczucie przynależności do wspólnoty ludzi pióra.
Szczęśliwe czasy, które pozwalały – poprzez praktykę powtórzenia i zebranie
tego, co już powiedziane – na zbudowanie siebie samego. Szczęśliwe czasy, które
pozwalały poprzez praktykę przytaczania, politykę cytowania na ustanowienie logos
bioethikos, ustanowienie doskonałej relacji z samym sobą, odkrycie pełni własnej
obecności w głosach innych mówców. Szczęśliwe czasy, które oferowały instrukcję
obsługi życia, podręczniki istnienia. Te będące pod ręka podręczniki życia, instrukcje obsługi życia umożliwiały powstrzymanie niebezpieczeństw związanych z życiem
rozumianym jako praktyka rozmaitości, tj. zapewnienie jedności logos bioethikos,
scalenie rozmaitości życia w korpus, który nie jest żadną jednością doktrynalną,
lecz jest ciałem tego, kto zapisuje rezultaty swej lektury.
Chrześcijańska sztuka życia mieści się pomiędzy paradygmatem anachoretyzmu
zapowiedzianym przez Vita Antonii św. Atanazego, z IV wieku (zapisem czynów
i myśli niezbędnych dla życia ascety) a paradygmatem cenobityzmu – κοινόβιον,
koinobion – „życia we wspólnocie”, tj. formuły życia zakonnego we wspólnocie,
w którym jej członkowie nie tylko zajmują to samo miejsce lub mówią identycznym
językiem, ale także odtwarzają taką samą formę życia, taki sam habitus. Dla Cycerona, który używa pojęcia habitus inter alia w De inventione, habitus to stała,
absolutna jedność umysłu i ciała, jego konstytucja, a habitare to po prostu sposób
życia. W reżymie życia zakonnego habitare ma dokonywać się między meditatio
(wspólną recytacją Pisma Świętego z pamięci) a lectio (praktyką cichego czytania).
Z czasem jednak habitus zaczyna wiązać się z ubieraniem się, w tym z ubiorem
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mnichów ujawniającym ich los i przeznaczenie: mały kaptur jako symbol niewinności dziecka, krótkie rękawy jako znak wyzwolenia ze spraw tego świata, skórzany pas jako oznaka bycia rycerzem Chrystusa.
Zdaniem Giorgia Agambena, wielkie „odkrycie monastyczne” polega na odkryciu życia rozumianego jako niekończąca się liturgia Boskiego urzędu: vita vel regula – forma vivendi, forma vitae2. Reguły życia nie należą do zwykłej literatury eklezjastycznej i nie stanowią też części tradycji hypomneumata. Norma jest tu pojmowana jako zasada, która nie odnosi się do konkretnych działań, wydarzeń, domen
rzeczywistości, ale do całej egzystencji jednostki. Nie chodzi także o wejście na
scenę i obnażenie się „w liście” dla oczu innego. Chodzi raczej o ustanowienie życia
poprzez normę, która nie jest Prawem. Życie, które nie zostało ufundowane na
regule, nie jest już prawdziwym życiem, a klasztor jest pierwszym miejscem, w którym samo życie, nie tylko zaś techniki ascezy lub techniki pisania, lub techniki
ćwiczenia przygotowawczego, zostało podniesione do rangi sztuki. To nie estetyzacja życia, ale próba uczynienia z życia – materii prawdziwej praktyki istnienia.
„Odkrycie monastyczne” to próba zdefiniowania życia poprzez odniesienie go do
nigdy nie kończącej się praktyki istnienia. Reguły w tej praktyce nie mają ani statusu formalnych praw, ani też recept (rad) czy dyrektyw, lecz są „samym życiem”,
wprowadzane zostają poprzez życie dla dalszego pomnażania życia. Pytanie kluczowe brzmi zatem: czym jest reguła, jeśli jest ona złożona bez reszty z życia, ze stałego aplikowania reguły? I czym jest ludzkie życie, skoro nie może ono zostać odróżnione od reguły? Czym jest życie już u zarania uregulowane?
Te antyczne i chrześcijańskie zasady nadawania życiu formy przez rozmyślanie
(meletan), pisanie (graphein), ćwiczenia (gumnazein), wspólną recytację (meditatio),
ciche czytanie (lectio), które stawały się sposobem ufundowania forma vitae, uległy
unieważnieniu poprzez życie w fabryce dla nieskończonego procesu wytwórczości,
tj. pracy, a następnie przekierowaniu dla procesu produktywności, kreatywności,
w nowym reżymie innowacyjności, w reżymie zarządzania swoim życiem, wreszcie
zostały schwytane przez „życie w sieci”, nową kulturę łączności upośredniczoną przez
„nowe media”3. Żywa sieć (Live Web) żyje na blogach i serwisach społecznościowych
typu LiveJournal, Blogger, MySpace, gdzie ciągła aktualizacja sprawia, że życie
nigdy nie gaśnie, że życie dzieje się „bez przerwy”, „bez spacji”, nigdy w międzyczasie, poczasie, przedczasie, ale właśnie w czasie, który likwiduje podział na czytelnika i twórcę, „ja” piszące i krajobraz, producenta i konsumenta informacji, tekst
i komentarz. Folksonomiczność (folksonomy), tj. kumplonomiczność serwisów może
także sprawiać wrażenie, że mamy tu do czynienia nie tylko z protetycznym przedłużeniem siebie przez jednostkę, ale też ze wspólnotą poza miejscem i poza językiem
(językami), odtwarzającą tę samą formę życia, ten sam habitus we wspólnocie.
Internetowe zdigitalizowane dzienniki to nie tyle wersje tradycyjnych pamiętni-

2
3
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ków i notatników, ile raczej karykaturalne reaktywacje antycznych i wczesnochrześcijańskich metod pisania (graphein), ćwiczenia (gumnazein), recytacji (meditatio),
czytania (lectio), stające się sposobem ufundowania forma vitae cyfrowego proletariatu w świecie, w którym nie istnieje już ani społeczeństwo, ani wspólnota, ani
nawet państwo, ale korporacje i kolektywy. Z pewnością koncepcja dziennika jako
gatunku „prywatnego”, pisanego wyłącznie dla siebie, jest fałszywa. Dziennik jako gatunek nigdy nie był jednorodny i służył różnym celom, od samego początku
był także dialogiczny, czyli zacierał granicę między życiem prywatnym a życiem
publicznym, co, być może, najmocniej demonstrują dzienniki wspólnot religijnych.
Dziś jednak proletariat cyfrowy ujawniający się w rozdzielonych platformach cyfrowych (disassembling platforms) zmierza prawdopodobnie do nowego złożenia i podzielenia tego, co społeczne (reassembling sociality), oferując nową koncepcję
wspólnotowości: kolektyw, który nie byłby już państwem, wspólnotą lub społeczeństwem. Ten nowy kolektyw kierowałby się także nową regułą etyczną – imperatywem
dzielenia się (imperative of sharing): współposiadania, współużytkowania dóbr
skazanych na nieustanną aktualizację, naprawę, rekultywację i reupośredniczenie
(digital remediation), aktualizację. Kolektyw to nie ciało społeczne stworzone z instytucji, ale ciało technologiczne złożone głównie z urządzeń i czasami z ludzkich
i nieludzkich podobizn – sobowtórów. Wchodzimy w epokę, w której pismo ręczne,
praca rąk (handwriting) podlega nieustannemu procesowi odcieleśniania (przez
media) i ucieleśniania (w urządzeniach). Wchodzimy w epokę, w której dziennik
staje się nieludzki.
Pieśni o czynie (gesty)
Podmiot nowożytny ma problem z formą. Podmiot nowożytny jest zdeformowany. Podmiot nowożytny domaga się nie tyle urzeczywistnienia i spełnienia, ile przeciwurzeczywistnienia i przeciwspełnienia. Każda nowożytna i tym bardziej nowoczesna próba budowania formy życia skazana zostaje na alternatywę: albo rewitalizacja, reaktualizacja martwych praktyk przeszłości, coś w rodzaju przywracania
im „życia po życiu” – Nachleben, afterlife, albo heroizm architektoniczny budowania
formy na własną rękę, od podstaw, z poziomu zera. Walter Benjamin stwierdza:
„Dziennik pisze dzieje naszej wielkości od śmierci”4. I to nie tylko w tym znaczeniu,
że podmiot pisze z perspektywy śmierci, ale także w tym sensie, iż pisze się tu
pewnym gatunkiem, który znajduje się w stanie zapaści, śmierci klinicznej i dlatego szuka „życia po życiu”. Wreszcie w takim rozumieniu, że pisanie dzienników
czeka na wielki odstęp, nieobecność całej ludzkości, gdy pisać będzie ostatni człowiek. Dziennik czeka na śmierć gatunku ludzkiego. Czas dziennika wyczekuje
bezczasu, zaniku wszelkiej temporalności, podziału na datowany czas pisania
i bezczas – przerw życia wymilczanego, czyli nieobecnego.
Podam cztery przykłady kryzysu formy życia, cztery przykłady zdeformowanego, nowożytnego podmiotu. Dwa z nich są już znacznie oddalone od nas, charakterystyczne dla przebudzonego podmiotu postsekularnego, i dwa ścisłe, reprezen4
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tatywne dla podmiotu nowoczesnego. Gargantua i Pantagruel (La Vie de Gargantua
et de Pantagruel) to cykl pięciu powieści François Rabelais’ego z 1534 roku. Rabelais parodiuje średniowieczny schemat chansons de geste, czyli „pieśni o czynie”
– gesta, opisuje cudowne narodziny Gargantui przez ucho, dzieciństwo pełne zapowiedzi przyszłego bohaterstwa, dokonania wojenne, wreszcie założenie opactwa
według nowej reguły, odwracającej wszystkie dotychczasowe zasady życia monastycznego. Rabelais powiada explicite: największe szaleństwo to życie zgodnie z regułą – regulowanie ciała wedle wskazówek zegara, dźwięku dzwonu, akapitów
„podręcznika życia”, a nie w zgodzie z potrzebami ciała. Twierdzę, że przypadek
Rabelais’go pozwala nam mówić o odwróceniu monastycznym, plebejskim obśmianiu reguły. Natomiast 120 dni Sodomy, czyli Szkoła libertynizmu (Les Cent vingt
journées de Sodome, ou l’École du libertinage), z 1785 roku, Donatiena-Alphonse’a-François de Sade’a to książka odbudowująca liturgię życia w sposób tak potężny
inżynieryjnie, że wykluczający wszelki dystans, wszelką swobodę, wszelkie odstępstwo od nakazów „podręcznika życia”. Zachowania (gesty) wolne – seks, ruch sceniczny, mowa, ubiór, śmiech, fizjologia – poddane są terrorowi forma vitae. Rabelais to cenobityzm odwrócony, de Sade to wielka liturgia defekacji. Rabelais inauguruje grubiański podmiot odmierzający swój czas i ruch ciałem, de Sade
inauguruje każdą nowoczesną, totalną próbę ponownego wprowadzenia życia
w formę arbitralną. To nie przypadek, że Roland Barthes ujrzał w pisarstwie de
Sade’a, Charles’a Fouriera i Ignacego Loyoli5 trzech wielkich logotetów, tj. założycieli języka, usiłujących w pełni używać gramatycznej mowy wyłaniającej się z nicości. De Sade, Fourier i Loyola to ostatni gramatycy życia.
Powtarzam tezę: forma życia podmiotu nowożytnego jest albo parodią – „życiem
po życiu” – formy antycznej lub średniowiecznej; albo wyrokiem (Kafkowskim Das
Urteil), skazaniem podmiotu na wynalazczość czyniącą z samego życia dzieło – produkt sztuki. Życie domaga się nowej instrukcji obsługi, nowego podręcznika, nowej
księgi podręcznej, nowej praktyki hypomneumatów. Jest to jednak daremne domaganie się, daremna skarga. Dysponujemy dwoma instruktywnymi przykładami tego nowego wymogu, tego nowego zapotrzebowania i tej daremności. Marcel
Proust i jego dzieło – W poszukiwaniu straconego czasu (1927), oraz wielka powieść
Georges’a Pereca Życie instrukcja obsługi (1978) to potężne katedry daremnej
skargi, inżynieryjnej próby i retorycznego pytania o formę życia.
Manuskrypty Prousta liczące 8 tys. stronic: 4 notesy i 95 zeszytów, nie uwzględniając maszynopisów i korekt, to heroiczna próba opowiedzenia o formowaniu się
i regulowaniu się życia oraz o własnoręcznym, pisanym (graphein) nadaniu życiu
formy. Proustowska próba scalenia wielości czasów w strategii pająka to modernistyczna postać l’écriture de soi, która staje się w tym samym czasie récit de soi.
Praca rąk Prousta (handwriting) podlega jeszcze procesowi ucieleśnienia. Puste
znaki światowości, kłamliwe znaki miłości oraz materialne znaki zmysłowości nie
tyle pozwalają podmiotowi na rozwijanie esencji życia, ile raczej pozwalają życiu na
owijanie się, skręcanie i skrycie w „żytym” podmiocie. Wielorakość czasów staje się
czysto formalną zasadą jedności sztuki, w której „ciało-pająk” narratora rozpina
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nici w różne strony, by uczynić ze spotkanych obiektów marionetki swego szaleńczego zamieszania, cząstkę własnego życia, czyli sztukę złych metafor. Książka
Prousta synchronizuje jedynie trzy rodzaje urządzeń do produkcji Księgi: maszyny
napędzane przedmiotami cząstkowymi (popędy), maszyny napędzane rezonansem
(eros) i maszyny napędzane ruchem wymuszonym (thanatos)6.
Tytuł powieści Pereca – Życie, instrukcja obsługi, Życie: instrukcja obsługi
oraz Życie (instrukcja obsługi), wreszcie i ostatecznie: La Vie mode d’emploi, wersja
pozbawiona znaków interpunkcyjnych, nie ma sugerować, że powieść zawiera instrukcję obsługi życia lub że samo życie jest taką instrukcją, ale raczej, że zetknięcie niesamowitości życia z próbami porządkowania, jaką stanowią wszelkie możliwe instrukcje obsługi albo klasyfikacje, zawsze przynosi rozczarowanie. Nie takie
jednak jak u Prousta, gdzie kluczowym momentem poszukiwania lub zdobywania
wiedzy w każdej dziedzinie znaków okazuje się rozczarowanie, gdy przedmiot nie
odsłania przed nami tajemnicy, na którą czekamy, ale przez to matematyka staje
się jedyną regułą scalania i jedyną drogą krążenia narratora. Perec próbuje rozwiązać problem skoczka szachowego – obejść skoczkiem wszystkie pola 10-piętrowej kamienicy paryskiej tak, żeby na każdym polu stanąć raz i tylko raz. Nie chodzi zatem o to, że nie ma Logosu, a są tylko hieroglify, ale o to, że do Realnego nic
nie ma dostępu z wyjątkiem matematyki, byt zaś – życie bytu – to czysta mnogość.
Powieść Pereca została skonstruowana na zasadzie puzzli. Utwór stanowi układankę, a jej poszczególnymi elementami, koniecznymi do złożenia całości, są postacie,
miejsca, teksty literackie, umieszczone w indeksie końcowym, obejmującym 5000
haseł7. Tak jak dzieło Prousta stanowi pomnik (instrukcję) złożenia życia w jednym
planie sieci „dzieła sztuki”, tak powieść Pereca jest pomnikiem (inżynierią) złożenia
kombinatorycznego, które zawsze rozpada się pod naporem nadmiarowości zbiorów
odkrytej dzięki teorii mnogości Georga Cantora.
„Jak gdyby” (codzienność)
Prawdopodobnie ważność filozofii Immanuela Kanta wynika z tego, że najintensywniej oddaje ona kryzys formy i reguły nowoczesnej. Kant nakazuje nam bowiem
postępować wedle takiej reguły, co do której moglibyśmy chcieć, aby stała się
prawem powszechnym. Nakazuje nam działać tak, „jak gdyby” formuła prawa była
po prostu jedynym prawem, ostateczną zasadą wszelkiego prawodawstwa: „Postępuj tak, jak gdyby maksyma twojego postępowania poprzez twą wolę miała stać się
ogólnym prawem przyrody”. Kant otwiera wielką filozofię pozoru: als-ob-Philosophie.
Ważność Kanta wynika właśnie z użycia formuły „jak gdyby”. Jeśli podmiot ma
postępować tak, „jak gdyby” reguła jego postępowania miała stać się prawem powszechnym, to znaczy że podmiot musi stać się podmiotem pozoru, podmiotem
udawania, podmiotem gry. Tak rodzi się nowoczesna obsesja codzienności, obsesja
podmiotu znudzonego, upadłego, rozproszonego, nie świętującego, zapracowanego,
ugramatycznionego, uklasowionego, zgenderyzowanego.
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Kant pod postacią formuły imperatywu kategorycznego odkrywa bowaryzm,
formułę życia udawanego, życia „jak gdyby”. Rodzi się kryzys formy, prawa, reguły
i zasad ich legitymizacji. Nie znajdujemy już reguły i sposobu zasady scalania rozmaitości życia w samym życiu, ale znajdujemy obok życia, dodane do życia, regułę
i sposób, które okazują się nieefektywne, pozbawione życia. Mówiąc słowami Waltera Benjamina, Gershoma Scholema i Giorgia Agambena zarazem należałoby
powiedzieć, że podmiot nowoczesny jest dotknięty kryzysem obowiązywania formy,
co wiąże się z tym, że stoi on przed tragiczną alternatywą: albo czyste obowiązywanie bez znaczenia, albo znaczenie bez obowiązywania.
Ten kryzys obowiązywania doprowadził w XX wieku do wzmożonych studiów
nad strukturami życia codziennego. Henri Lefebvre wzywa nas do stworzenia osobnej dziedziny badań – krytyki życia codziennego. Lefebvre, publikując trzy obszerne tomy – Critique de la vie quotidienne (1947), Critique de la vie quotidienne II:
Fondements d’une sociologie de la quotidienneté (1961) oraz Critique de la vie quotidienne III: De la modernité au modernisme. (Pour une métaphilosophie du quotidien)
(1981), chce nie tylko zgłębiać życie codzienne, ale także wykreować projekt jego
przemiany8. Lefebvre, tworząc krytykę codzienności, powtarza argumenty Sekstusa Empiryka przeciw teorii codzienności, która pozbawiona jest mocy rozstrzygnięcia, co jest codzienne, a co niecodzienne (nadzwyczajne), co jest znaczące dla dnia,
a co jest pozbawione znaczenia. Lefebvre powiada explicite: nie ma takiego obiektu
jak życie codzienne, istnieje mnogość miejsc, czasów, osób, stylów życia. Życie jest
mnogością. Badając życie codzienne należy zawsze pytać – czyje? jakie? gdzie?
kiedy? w jakiej dziedzinie?
W tym nowym świecie dominacji życia codziennego filozofia albo pozostaje
obroną zimnego i abstrakcyjnego rozumu poza życiem codziennym, albo staje się
krytyką życia codziennego. Prace Sigmunda Freuda dotyczące psychopatologii
życia codziennego9, pisma Pierre’a Bourdieu na temat rozumu i zmysłu praktycznego oraz „teorii praktyki”10, dociekania Ludwiga Wittgensteina nad codziennymi
i odświętnymi praktykami (grami) językowymi11, ekstatyczne refleksje Martina
Heideggera nad gadaniną i Dasein upadłym12, fenomenologia dnia codziennego
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Jeana-Paula Sartre’a13 i Ervinga Goffmana14, opis kolonizacji życia codziennego
zrekonstruowany przez frankfurtczyków – autorstwa Herberta Marcusego15, a potem Jürgena Habermasa16, mitologie codzienności Rolanda Barthes’a17, wreszcie
strategie wynajdywania dnia codziennego poprzez akty kłusownictwa w dziedzinach
zamieszkiwania, jedzenia, spacerowania, czytania, wierzenia, przeprowadzone przez
Michela de Certeau18. Oto przykłady prób przemyślenia na nowo codzienności,
które, być może, mają pewien punkt wspólny zmierzający do odwrócenia Hegla: to
nie państwo inkorporuje etyczność, ale praktyki dnia codziennego ustanawiają
dziedzinę etyczności.
Dlatego rozstrzygająca wydaje się analityczna rekonstrukcja samego znaczenia
życia codziennego, które prima facie uwikłane jest w następującą siatkę trzech
sensów: 1) życie codzienne jako to, co powtarzalne (repetycja habitusu) – reprodukcja; 2) to, co nierealne (nierzeczywiste, czysto materialne) – nieprawdziwe (wyobrażeniowe) życie; 3) to, co niemyślane (niemyślana reszta) i unifikujące dla danej
grupy ludzi – stygmat stadnego konformizmu. Powstaje pytanie: czy możemy przekroczyć ten paradygmat myślenia o codzienności jako dziedzinie fałszu, repetycji
i tego, co niemyślane?
Nowoczesność wyłania się w chwili, gdy wyraża rozstrzygający o naszym życiu
problem pogodzenia człowieka i życia codziennego: albo człowiek będzie żył swym
życiem codziennym niczym nieustannym świętem w stanie ekstazy, albo w ogóle
nie będzie żył, będzie żył śmiercią. Może najprzenikliwiej tę sytuację i tę potrzebę
diagnozują francuscy sytuacjoniści na czele z Raoulem Vaneigemem, autorem
Rewolucji życia codziennego (1967)19. Życie nie powinno już być otchłanią nudy,
pracy, zakupów, konsumpcji, mechanicznej reprodukcji, ale stale ponawianymi
i odnawianymi dniami heroizmu, sferą wytwarzania nowego życia. Praktyki życia
codziennego nie mają stanowić praktyk mieszczących się w residuum rzeczywistości niemyślanej, tego, co skolonizowane, wyalienowane, nieświadome, skomercjalizowane, trywialne, pozorne, fałszywe, upokorzone, odosobnione lub zmitologizowane, ale tego, co wytwórcze, radosne i pełne. W pewnym sensie nowym imperatywem człowieka staje się pragnienie odkrycia niesamowitości dnia codziennego.
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Witold Gombrowicz i Sławomir Mrożek nie będą nas wzywać do żadnego innego
działania, jak tylko do odkrycia niesamowitości dnia codziennego.
Dla Heideggera jestestwo od początku jest upadłe w świat i odpadłe od siebie
samego jako właściwej możliwości bycia z sobą. Jestestwo od samego początku jest
omdlałe. Upadłość w świat oznacza zanurzenie się we wspólnym byciu poprzez
gadaninę, pustą ciekawość i dwuznaczność. Gadanina to mowa czcza, pozbawiona
momentu zawieszenia i zakotwiczenia, ciekawość stanowi wychylenie się w świat,
ale nie w żadnym konkretnym kierunku, jest byciem wszędzie i nigdzie; wreszcie
dwuznaczność to obietnica rozumienia, która spełnia się ponadterytorialnie, wszędzie i nigdzie. Pokusa gadaniny, ciekawości oraz dwuznaczności jest pokusą roztrwonienia się w świecie w mowie nie własnej, problemach nie swoich oraz zagadkach
obcych wobec możliwości projektowania siebie. Dasein staje się ruchliwe, ale ta
ruchliwość stanowi czyste rozproszenie i stały spadek, nieskończony proces zanurzania się w anonimowość, w którym jestestwo żyje z dala od siebie. Heidegger pisze:
Upadanie odsłania istotową strukturę ontologiczną samego jestestwa, która nie określa „ciemnej
strony” tegoż, lecz konstytuuje wszystkie jego dni w ich powszechności20.

Upadanie – oznacza to – jest niezmienniczą strukturą codzienności, bez której
podmiot okazuje się niewyobrażalny. Podmiot możliwy jest jedynie w upadaniu,
rozpadaniu – odpadaniu od siebie i popadaniu w świat. Dzienniki Gombrowicza
i Mrożka nie będą opisywać niczego innego jak tylko ten proces odpadania i popadania.
Dla Wittgensteina najistotniejsze „aspekty rzeczy” ukrywa przed nami ich prostota i codzienność, albowiem nie można czegoś zauważyć, co ma się stale przed
oczami. Człowiek zaczyna dostrzegać podstawy swych badań wyłącznie wtedy, gdy
„coś go uderzy”, i nigdy nie widzi tego, co raz zobaczone, ciągle rzuca się w oczy.
Nasze jasne i proste gry językowe nie są studiami wstępnymi do przyszłej reglamentacji i regulacji języka, idealizacjami i „pierwszymi przybliżeniami” nie uwzględniającymi tarcia ani oporu powietrza. Gry te są raczej „obiektami porównawczymi”,
które dzięki podobieństwu albo niepodobieństwu mają rzucić światło na panujące
w naszym języku stosunki. Wittgenstein domaga się zatem „uderzenia”, „niepodobieństwa”, „przebudzenia” z tego, co ma się stale przed oczami. Problemy filozoficzne powstają jedynie wtedy, gdy język „świętuje”, czyli gdy uświadamiamy sobie, że
nazywanie nie jest i nigdy nie było jakimś cudownym aktem, „chrztem przedmiotu”,
a osobliwe użycie wyrazu nie tyle stanowi wynik „płynnego znaczącego”, ile „upłynnia znaczenia”21.
Wreszcie, zdaniem Freuda, niesamowite – das Unheimliche, uncanny – nie jest
tak naprawdę niczym nowym czy obcym, lecz to coś od dawna znanego życiu psychicznemu, coś, co wyobcowało się z niego za sprawą procesu wyparcia, co zostało przeniesione w inny rejestr22. Niesamowite jest czymś, co powinno pozostać
w ukryciu, a co jednak się ujawniło. Niemieckie słowo „niesamowite” („unheimlich”)

20
21
22
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jest przeciwieństwem słowa „swojskie”, „samowite” („heimlich”), z którym ciągle
pozostaje w semantycznym związku. „Niesamowite” to coś w rodzaju „samowitego”.
Freud, rekonstruując znaczenie niesamowitego („unheimlich”), śledzi historię terminu „swojskie”, „samowite” („heimlich”), by pokazać, że ów termin początkowo
oznaczał to, co swojskie, codzienne, bezpieczne, najbliższe człowiekowi, by następnie odnieść go również do tego, co jako najbliższe jest też ukryte przed obcym
spojrzeniem, tajemnicze, sekretne. Batalia o to, aby własne życie uczynić czymś
swoim, a zarazem przez to oswojenie czymś niesamowitym, będzie zasadniczą batalią Gombrowicza i Mrożka.
Modalności (diarium)
Do trywialnych sądów współczesnej filozofii języka należy wezwanie do odnalezienia
lub wynalezienia narzędzi intelektualnych pozwalających zapanować nad zjawiskiem
mowy, nie z martwego poziomu struktury lub z chaotycznego poziomu zdarzenia,
lecz z ruchu, oscylacji, aktowości, nieustannego przechodzenia jednego w drugie
– struktury w zdarzenie, zdarzenia w strukturę – za pośrednictwem wypowiedzi.
Taką wypowiedzią frazującą, przechodzącą od struktury do zdarzenia i na odwrót,
jest dziennik i jego archiwum.
Istnieje kilka sposobów tego przechodzenia struktury w zdarzenie, tzn. istnieje kilka paradygmatycznych trajektorii wyłaniania się modalności wypowiedzi, tj.
formowania się funkcji wypowiedzeniowej. Podmiot dziennika może zatem przyjąć
postać mowy świadka, który wspomina i rozpamiętuje rzeczy minione, by to rozpamiętywanie rozpisać i zapisać w dziennikach jako pamiętnikach, rejestrach,
księgach wieczystych, współczesnych hypomneumatach. Mamy tu do czynienia
z podmiotem zaświadczającym, z wyrażeniem potrzeby bycia swoim głównym
świadkiem, mową jako organem „siebie-widzenia”. Drugą znaczącą formację wypowiedzeniową w dzienniku stanowi postawa wyznania, z której rodzą się dzienniki intymne, świadectwo życia sekretnego. Każda namiętność uzyskuje stopień
nasycenia budzący trwogę. Gdy dochodzi się do tego punktu, nagle wiadomo, że
już nie uda się podnieść temperatury przeżyć, ani nawet jej utrzymać, i namiętność
obumrze. Wtedy rodzi się dziennik. Dziennik jest tu owocem mediacji refleksyjnej,
refleksji, która posuwa się ostatecznie aż do redukcji podmiotu, pochwyconego
przez medytację we władzę nicestwienia siebie w świecie. Sposób obecności podmiotu w świecie staje się jego aktywnym nicestwieniem.
Wreszcie mamy postawę autokreacyjną, która funduje podmiot samostwarzający się. Podmiot jest tu podmiotem performatywnym nie tylko w tym znaczeniu,
że kreuje rzeczy, które stanowią jego otoczenie, ale także w takim znaczeniu, że
stwarza samego siebie w akcie mówienia o sobie. Kto spośród wszystkich mówiących
jednostek jest uprawniony do przemawiania tego rodzaju Boskim językiem stworzenia? Kto przyjmuje jego władzę, jego prestiż? I od kogo język ów otrzymuje, jeśli
nie gwarancję, to przynajmniej domniemanie prawdomówności? W jaki sposób
funkcja autora ujawnia się w dzienniku? Co autoryzuje autor w dzienniku? Czy
autoryzuje swoje życie, zgłaszając tym samym prawo własności do tego życia? – to
pytania, które muszą intrygować archeologów dziennikarskiej mowy.
W tym tekście mimo świadomości istnienia podmiotu zaświadczającego, wy-
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znającego i samostwarzającego się – paradygmatycznym powołaniem dziennika jest
strategia żywieniowa oparta na idei podmiotu odżywiającego się, tj. poszukującego
kolejnych porcji jedzenia, diarium. Termin „dziennik” wywodzi się od łacińskiego
wyrazu „diarium”, oznaczającego początkowo codzienne porcje pokarmu, rozdawane np. żołnierzom, ale też dzienny żołd. Podmiot mówiący w dzienniku będzie stale
domagał się tego żołdu, tego pokarmu, tego dziennego posiłku, który utrzyma jego
corpus, jego ciało, jego życie. Dziennik okazuje się tu jedynym sposobem dotarcia
do materialności świata, ale także do swojej własnej materialności. Dziennik nie jest
ustanowiony na uprzywilejowaniu porządku symbolicznego ani nawet wyobrażonego, ale ściśle materialnego, Realnego, co oznacza, że jest krytyką każdej transcendencji i próbą ustanowienia życia w transimmanencji, nieustannej transmisji.
Dziennik to powrót do immanentnego realnego prezentującego życie podmiotu
na granicy wszelkiego sensu. Dziennik odtwarza materialne warunki przeżycia
dziennika. Życie podmiotu wyłania się z dzienników jako praktyka materialna,
która za sprawą przyczyny immanentnej ustanawia siebie samą, wychodząc w ten
sposób poza paradygmat tekstualny, dyskursywny, językowy, papierowy, poza
„demokratyczny i językowy materializm”. Poza ciałami i językiem istnieją dni i noce,
diariusze, które formują ciała i języki. Język nie jest upiorem znaków oraz czysto
syntaktycznych maszyn gramatycznych, ciało nie jest obiektem czysto tkankowym
i nie wyczerpuje swych granic w skórze. Dziennik i pochłaniający dzienne porcje
pokarmu podmiot dziennika postrzega materialne Realne jako własną determinację-w-ostatniej-instancji. Akt podmiotu dziennika stanowi akt, w którym przyjmuje on swoją tożsamość z Realnym i utrzymuje się w postawie immanencji wobec
Realnego. Podmiot dziennika jest podmiotem ultrarealistycznym.
Dnie (wyjście z szafy)
Wszelka literatura spełnia się w dziennikach. Literatura polska spełnia się tylko
w dziennikach. To krótka, kategoryczna i z pewnością arbitralna, ale ważna konstatacja. Dni płodzą dzienniki, dzienniki płodzą pisarzy. Słowa polskie wyrastają
na stronicach niczym pola żyta i pszenicy, czekając na dni żniw, na noce dożynek.
Wszystko tu się dzieje pod dyktando przyrody, która wyznacza czas pisania, a zatem kalendarz zasiewów i zbiorów. Słowa szukają lata, szukają dni obfitości sierpnia. Dziennik i tylko dziennik daje polszczyźnie i przebudzonej w Polsce mowie
możliwość bycia w słowie i przy słowie, możliwość stania się podmiotem pisania
(zasiewu). Tak jakby pisanie do siebie, do własnej ziemi, dawało szanse pisania do
innych i tylko bycie z dala od siebie, na polu uprawnym, pozwalało być dla innych.
W Polsce jesteśmy siewcami, rolnikami, niewolnikami pór roku. Jedynie dziennik
czyni nas – Polaków – podmiotem i przerywa długie milczenie rzeczy, milczącego
przedmiotu. Tylko dziennik robi się i pisze się w porach roku. Spisane dni sprawiają, że „milczący obiekt”, ciało, staje się uspołecznionym podmiotem, podmiotem
w sieci, podmiotem komunalnym, podmiotem w komunikacji. Spisane dni oddają
sprawiedliwość siewcy obfitym plonem, żniwami i dożynkami. Czas żniw to czas
wspólnej pracy, to czas wspólnoty, która nadchodzi – wielkiej, pełnej, naświetlonej
słońcem wspólnoty lata.
Rzecz nie dotyczy tylko pisarstwa i osób Gombrowicza oraz Mrożka i nie zamy-
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ka się w nich. Dzienniki 1954–1957 Jana Józefa Lipskiego, Dziennik Jana Józefa
Szczepańskiego, Dziennik Jana Błońskiego, Dzienniki z lat osiemdziesiątych Teodora Parnickiego, a z twórców należących do wcześniejszych generacji Dnie Elizy
Orzeszkowej czy Dziennik nieciągły Władysława Stanisława Reymonta to główne
obszary i modalności wypowiedzi tego, co pretenduje do miana podmiotu mówiącego, podmiotu czasu żniw23. Są też dzienniki w dziennikach. Gombrowicz w Kronosie twierdzi: „Piszę dziennik”, „Wykańczam dzienniki”, „W »Kulturze« nowy Dziennik”24, „Czytam Dziennik Żeromskiego”25, „Piszę nowy dziennik i dalsze wspomnienia”26. Zapowiadając w dzienniku dziennik, wspominając w dzienniku dziennik,
wspomina czas uniesienia i zapowiada lato, porę wielkich żniw, czas pogańskiego
święta. Co to może znaczyć, że ktoś notuje w dzienniku: „Piszę dziennik o malarstwie”27 lub „Piszę dziennik o Argentynie”28, lub „Kończę dziennik o zwierzętach”29?
Może to sygnalizować wyłącznie jedno – tęsknotę za czasem nadmiaru życia, życia
spotęgowanego, życia zwielokrotnianego, czasem dochodzenia nie tylko do granicy
życia, ale też do granicy jego podwajania. Czy ktoś, pisząc w cieniu Gombrowicza,
pisząc dziennik, w świadomości istnienia dziennika Innego, dziennika życia, byłby
w stanie uczynić coś innego, niż robi Mrożek, tj. doprowadzić swój czas żniw, czas
pisania do czasu dożynek absolutnej apokalipsy? Mrożek notuje 4 VIII 1971: „Dziennik twój – tylko jako narzędzie wyodrębniania siebie. Nie jako nora alchemika”30. Do
tej alternatywy – „nora alchemika” kontra „narzędzie wyodrębniania siebie”, będziemy jeszcze wracać. Z pewnością pisarz, który nie potrafi pisać o sobie, by wyjść z nory
lub stworzyć zarys samego siebie, jest niekompletny. „Pisarz nie pisze żadnym tajemniczym »talentem«, ale... sobą”. Tak, pisarz pisze sobą – sobą upadłym, rozpadłym,
popadłym w uzależnienie od świata, odpadłym od siebie samego.
Dziennik jest częścią nie tylko terytorium, ale i czasu: odkrywa swoje pasje,
ujawnia swoje rzeczywiste motywacje, realne interesy dopiero po śmierci autora, tak
jak stało się w przypadku Dzienników Marii Dąbrowskiej, które skorygowały to, czym
Dąbrowska była i jest w świadomości Polaków. Wydanie dzienników Jarosława
Iwaszkiewicza stanowiło wydarzenie rozumiane jako skandal, czyli skandalon, a zatem kamień, o który przewracają się opinia publiczna, zmysł wspólny, mowa polska,
polskie żniwa. Wprowadzenie do mowy dziennika Iwaszkiewicza było prawdziwym
coming outem, wyjściem z szafy, czasem przesilenia, nocą świętojańską polskiej
literatury. Problem w tym, że wyjście z szafy, tj. coming out, ma stać się acting out,
bez którego jest czystym, pozbawionym treści gestem31. Jacques Lacan pisze:
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Uważam acting-out za ekwiwalent fenomenu halucynacyjnego typu nerwicowego, który powstaje,
gdy przedwcześnie symbolizujecie, kiedy podchodzicie do czegoś w rejestrze rzeczywistości, a nie wewnątrz rejestru symbolicznego32.

Przedwczesna symbolizacja to nie jest przedwczesny wytrysk, to przedwczesne
istnienie, istnienie nie-na-czasie, niewczesne bycie na poziomie samego myślenia,
które uniemożliwia ustanowienie publicznego, tzn. zadekretowanego myślenia.
Być może, z tego właśnie powodu Mrożek ironicznie, ale, moim zdaniem, niezwykle przewrotnie i trafnie ocenia swoje myślenie, a co za tym idzie, myślenie
całej ludzkości, w taki oto sposób: a) zazwyczaj nie myślę lub rzadko myślę; b) kiedy już myślę, nigdy niczego nie pomyślę do końca, przerywam myślenie dla niemyślenia; c) nawet zaś, gdy myślę „do końca”, to i tak zapominam, jakie były wnioski
z tego myślenia; d) a jeśli nawet pamiętam wnioski, to nie jestem zdolny pomyśleć,
co z nimi zrobić. To właśnie zwiemy daremnością myślenia lub spektaklem niemyślenia. W owym spektaklu Mrożek dociera, czyli podchodzi do czegoś w rejestrze
realnego, poza rejestrem symbolicznego. Język w dzienniku funkcjonuje jedynie
jako negatywność, pierwsza granica tego, co możliwe, a życiopisanie, l’écriture de
soi, staje się koniecznością, która wiąże nastrój pisarza ze sferą pisma wirtualnego.
Język dziennika zaatakowała choroba objawiająca się utratą abstrakcyjnych mocy
poznawczych i niebezpośredniości oddziaływania, choć porażająca odroczeniem
oraz zawieszeniem każdego automatyzmu, który niweczy ekspresję na rzecz wyrażeń ogólnikowych, anonimowych, abstrakcyjnych, który rozmywa znaczenia, tłumi
górne tony rejestru, gasi iskry buchające ze zderzenia słów w nowych wcieleniach.
To dlatego należy mówić o dziennikach Mrożka i Gombrowicza nie tak, jak
Sartre wypowiadał się na temat nerwicy i „zaprogramowania nerwicowego” Gustave’a Flauberta33, ale jak Foucault pisał o maszynach, echach myśli i metamorfozach
u Raymonda Roussela34. Kategorią wyjściową i podstawową dla twórczości Roussela nie jest nerwicowe imaginarium jako przeciwieństwo realności spojrzenia
i abstrakcyjności pojęcia, ale tropologiczna przestrzeń podwajania jako przeciwieństwo prostego implikowania. Zdaniem Foucaulta, dzieło Roussela „oswaja” przypadek, albowiem przypadek powtórzony w dziele jawi się jako szansa na spotkanie
z niezliczonym tłumem innych możliwości kombinatorycznych języka i świata. Sama
esencja literatury dzienników nie da się zredukować ani do przedmiotu, który jest
nosicielem znaku, ani też do podmiotu, który go doświadcza, ale w postaci granicznej zmierza ona do utożsamienia się z pewnym prawem życia i śmierci. Należy pisać
o dziennikach Mrożka i Gombrowicza jak o arce Noego, poszukiwaniu Wielkiej
Niedzieli Zmartwychwstania.
Przedwczesna symbolizacja sygnalizuje zatem istnienie na poziomie defensywnym, czysto obronnym, oznacza zajęcie pozycji depresyjnej. Dla Lacana obrona jest
zawsze problematyczna, niejasna, enigmatyczna i bez wyróżnienia porządku,
w którym się pojawia. Na temat obrony, czyli mechanizmu obronnego, fortyfikacji,
32
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34
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zabiegów okopania siebie, już nie jak podczas żniw, ale jak podczas wykopów, nic
nie wiemy. Nie wiemy również nic o ujawnieniu, procesie coming out, o wyjściu
z szafy, jak długo ów coming out nie przeistoczy się w acting out, tj. proces stawania się kimś innym, proces przeciwurzeczywistnienia. Psychoanaliza powiada
szorstko: to, co zostało odrzucone „od wewnątrz”, wraca „z zewnątrz”. Z pewnością:
ale czy to, co zostało odrzucone „z zewnątrz”, także wraca „od wewnątrz”? „W psychoanalizie obrona skierowana jest przeciw mirażowi, nicości, pustce, a nie przeciw
temu wszystkiemu, co istnieje i co ciąży w życiu”35. Nie trzeba nam, Polakom, tego
powtarzać; podczas żniw, wielkiego, olśniewającego Święta Plonów, próbujemy
zapomnieć o pustce ścierniska, nicości, poziomych dniach listopada, błocie jesieni
– przeciw temu wszystkiemu, co istnieje i co ciąży w życiu. Gombrowicz i Mrożek
nie ponawiają słów subtelności Saula Bellowa z Daru Humboldta, nie mówią o ogrodach i ogrodnikach, którzy rozprawiają tylko o ziemi, drzewach, kwiatach, pomarańczach, słońcu, o Raju, Atlantydzie, Radamantysie, Williamie Blake’u w Felpham,
gdzie pisze on dzieło: Milton. Poemat w dwu księgach, i o Raju utraconym Johna
Miltona, Timajosie Platona, Combray Prousta, słowach Wergiliusza na temat rolnictwa, słowach Andrew Marvella o ogrodach, poematach karaibskich Wallace’a
Stevensa36. Mrożek nie powie – „Miasto jest odrażające”, Mrożek powie oschle:
Ach, nie jestem nawet tym, czym mi się wydaje, że mógłbym być: sokołem, co wysoko i widzi tylko
to, co łupem jego ma być. Raczej kurą. Dziobie wszystko, co wpadnie pod ślepy dziób37.

Dzienniki Gombrowicza i dzienniki Mrożka skierowane są właśnie w stronę
upadku jestestwa: w stronę przeciążenia życia, zwracają się przeciw temu wszystkiemu, co wytwarza ciężar w życiu i ciężar życia. Dzienniki poszukują stanów
wyjątkowych, punktów plateau – zarówno w znaczeniu: geograficznym, tj. obszarów
wysoko położonych, wydźwigniętych, o stromych stokach; seksuologicznym, tj. faz
podniecenia, ekstazy; jak i matematycznym, tj. płaskich obszarów przebiegu pewnej krzywej. Dzienniki to wspinaczka w geografii depresji, poszukująca wierzchołków amplitudy, punktów zaczepienia, wyjścia z pierwotnej monotonii, monotematyki, monozasady, bez których tamte uskoki, wyskoki, skoki byłyby niemożliwe.
Mrożek nie dowierza swojemu pismu, swojej obecności w dzienniku. Stale się pyta:
co to jest? i stale monotonie odpowiada językiem kliniki. „Dziennik psychiatry.
I pacjenta. Pacjent się skarży. Psychiatra udziela porad. Pacjent rzadko się do nich
stosuje”38. Gombrowicz natomiast zauważa: „Artysta, według Freuda, to neurotyk,
który sam się leczy – a z tego wynika, że nie może leczyć go nikt inny”39. Powtarzam:
dzienniki są wspinaczką w geografii depresji, szukają punktów plateau.
Jerzy Kosiński na dzień przed śmiercią zatelefonował do księgarni nowojorskiej
gazety wydawanej w języku polskim, do „Nowego Dziennika”, i zamówił na 3 V 1991,
a zatem kiedy nałożył sobie na głowę plastikowy worek, wiersze Jana Lechonia.

35
36
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Pisarz w swoich ostatnich chwilach życia czytał Dziennik Lechonia40 – ta lektura
natchnęła go do nieodwołalnej decyzji – i doszedł do przekonania, które jest głęboko obce dziennikom, ale nieobce samoświadomości Mrożka: „Stworzony jesteś do
nicości, nie broń się więc. Nicuj się, nicuj”41. W dziennikach Lechonia znalazł Kosiński płaski obszar przebiegu krzywej wznoszącej swojego życia.
Ten sam dziennik Lechonia stanie się także przedmiotem lektury Gombrowicza,
który w jakiś poniedziałek 1959 roku zanotuje:
Dopiero teraz miałem sposobność zapoznać się z fragmentem Dziennika Lechonia z Nr 16 „Wiadomości” z 19 kwietnia br., gdzie mowa o mnie i moim Trans-Atlantyku. „Gombrowicz... jest też wariatem,
wiem na pewno, bo go znam... Trans-Atlantyk to historia bardzo plugawa... Dosyć zabawne, choć cokolwiek śmierdzące...”42

Dzienniki są bezlitosne i ujawniają to, czego nie ujawniły nawet listy. Lechoń,
który w opinii Gombrowicza jest „poetą nietwórczym i nieoryginalnym, którego
w samych jego początkach niepomiernie wywyższono [...]”43, ale który „stworzył
siebie... stworzył Jana Lechonia”44, w tym samym czasie, kiedy miażdży Gombrowicza w swym dzienniku, wysyła do niego list, gdzie pisze: „O pana pracach, o Ferdydurke, o Trans-Atlantyku, myślę z niezmierną przyjemnością, jako o świetnych
utworach...”45 Surowość dzienników jest surowością samych dni i nocy. To sama
„samowitość”, samo „upadanie”, które odsłania istotową strukturę ontologiczną
jestestwa, konstytuuje wszystkie jego dni w ich powszechności. Plateau – obszary
wysoko położone, wydźwignięte, o stromych stokach, chwile ekstazy, tereny przebiegu krzywej wznoszącej, rozpadają się i opadają, popadają w płaskość, nizinność,
odpadają od ścian i wracają do geografii depresji, spadają z wierzchołków amplitudy i rozpadają się w pierwotnej monotonii, monotematyce, mówią już nie stereofonicznie ani kwadrofonicznie, ale monofonicznie.
Noc (jama cudzego życia)
Należy czytać dzienniki Franza Kafki wraz z dziennikami Josepha Goebbelsa,
dzienniki Thomasa Manna wraz dziennikami Ernsta Jüngera, dzienniki Gombrowicza wraz z Czarnymi zeszytami Heideggera, dzienniki Mrożka wraz dziennikami
Bronisława Malinowskiego. Należy czytać dzienniki Gombrowicza i Mrożka tak, jak
W. G. Sebald czyta dzienniki Kafki – odnajdując w nich obrazy z zaświatów oraz
antycypacje swoich własnych obrazów: „Kafka, jak można wyczytać z wielu zapisów
dziennika, potrafił chwytać takie obrazy w samej rzeczywistości migawką oczu,
czułych i zarazem lodowato zimnych”46. Dzienniki pisane nocą są czułymi i zarazem
lodowato zimnymi migawkami z gorącego i nieczułego czasu dnia. Sebald czyta
w dziennikach o podróży Kafki z Maxem Brodem z Pragi przez Szwajcarię i północ40
41
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ne Włochy do Paryża z sierpnia–września 1911 tak, by utorować swoje podróże, tak
by wydobyć z pamięci własny dziennik, uruchomić nawigację własnego życia.
Dzienniki odbijają się w dziennikach, dzienniki czytają dzienniki. Pisze Gombrowicz w poniedziałek 1958 roku:
Namiętnie uprawiam czytanie dzienników, wciąga mnie jama cudzego życia, choćby przyozdobiona,
a nawet skłamana – ale, tak czy owak, to rosół na smaku rzeczywistości i lubię wiedzieć, że, na przykład,
3 maja 1942 roku Bobkowski uczył żonę jeździć na rowerze w lasku Vincennes. A ja? Co robiłem w tym
dniu?47

Gombrowicza fascynuje synchronizacja czasów, mnogość współistniejących ze
sobą biografii, fascynuje go to, co jednemu się przydarza i nie jest bez związku
z tym, co równocześnie innemu się przytrafiło. Gombrowicz szuka nieustannie
swojej porcji jedzenia, swojego dziennego posiłku, swojego diarium, „rosołu na
smaku rzeczywistości”.
Miron Białoszewski pisze Tajny dziennik, mimo że cała późna twórczość autora Pamiętnika z powstania warszawskiego jest już przecież dziennikiem; pisze
Tajny dziennik, którego istnienie nie stanowi tajemnicy, więcej nawet: ta tajemnica
ma z góry przesądzoną datę publikacji, choć data rzeczywista jest o dwa lata spóźniona: 2012 rok. Białoszewski tworzy dziennik zwrócony w stronę przeciążenia
życia. Ściślej: Białoszewski pisząc Tajny dziennik przeciąża samą tajemnicę życia.
Jerzy Pilch, który wydawał się stworzony do felietonów i stworzony przez felietony,
tj. do znośnej lekkości życia, stale robiący w prasie codziennej coś na kształt publicznego dziennika, choć z pewnością nie wyznania, okazuje się autorem Dziennika, który w dużej części jest dziennikiem publicznie skrywanej choroby. Pilch pisze
dziennik o przeciążeniu życia przez chorobę.
Nawet ktoś tak oddalony od Polski – mentalnie, językowo i geograficznie – jak
Malinowski, bez dziennika nie jest już dziś wyobrażalny. Wydrukowany w roku 1967 w Nowym Jorku, pisany jednak po polsku, ale po raz pierwszy opublikowany po angielsku jako A Diary in the Strict Sense of the Term48, obejmuje krótki
okres życia Malinowskiego, od 1 IX 1914 do początku sierpnia 1915 oraz od końca
października 1917 do połowy lipca 1918, czyli około 19 miesięcy. Ten dziennik to
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48

I-1.indd 20

G o m b r o w i c z, Dziennik 1957–1961, s. 101.
B. M a l i n o w s k i, A Diary in the Strict Sense of the Term. New York 1967. Wyd. polskie: Dziennik
w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Wstęp, oprac. G. K u b i c a. Kraków 2002. Dzienniki Malinowskiego powstały w języku polskim. Znajdują się obecnie w archiwum London School of Economics,
w ich skład wchodzą: zapiski prowadzone między styczniem a majem 1908 na Wyspach Kanaryjskich, zeszyty z czasów studiów w Lipsku (grudzień 1908 – maj 1909), kilka kartek retrospekcyjnych
na temat przyjazdu do Anglii, zeszyt powstały w Zakopanem między wrześniem a październikiem
1911, zeszyt prowadzony między kwietniem a sierpniem 1914, zeszyt zapisany w Nowej Gwinei
między wrześniem 1914 a sierpniem 1915, wreszcie zeszyt z pobytu na Wyspach Trobrianda zapisany między październikiem 1917 a czerwcem 1918. Tylko dwa ostatnie zeszyty zostały przetłumaczone na angielski i opublikowane właśnie w 1967 roku jako A Diary in the Strict Sense of the
Term. Tytuł został zaczerpnięty z ostatniego zeszytu, który autor nazwał Dziennikiem w ścisłym
znaczeniu tego wyrazu. Dzienniki Malinowskiego są nie tylko owocem procesu dojrzewania, ale
nade wszystko wywalczania siebie i przewalczania siebie, stanowią świadectwo podmiotu nie tyle
nawigującego własnym życiem, ile poszukującego swej światowości, sceny swojej pełnej obecności,
narodzin globalnego, absolutnego kosmopolityzmu.

2017-03-14 12:56:23

SZYMON WRÓBEL

Co to jest dziennik? Wstęp do lektury dzienników...

21

oczywiście wielki spektakl Nad-Ja (das Über-Ich) Malinowskiego, w którym jedynym
aktorem jest osąd moralny dokonany nad sobą samym. Pisanie „z punktu widzenia
tubylców” – powie Clifford Geertz – rozniecało w Malinowskim nadzieję na przekroczenie samego siebie49, czyżby zatem pisanie z punktu widzenia siebie, pisanie
dzienników, przywracało nadzieję na stanie się autorem, który tworzy dzieło, a nie
tylko pisarzem, który spełnia się w tekście. Czyż wizyta Malinowskiego na Wyspach
Trobrianda nie była poszukiwaniem innej sceny, na której „krakowski neurastenik”
mógł umieścić bogactwo własnej wrażliwości, aby uwiarygodnić opowieść o Innym
poprzez uwiarygodnienie opowieści o sobie samym i stworzenie odmiany (wariacji)
Nad-Ja: „ja-zaświadczającego” – I-witness?
Powtarzam: w Polsce dni płodzą dzienniki, dzienniki płodzą pisarzy, pisarze
płodzą przeciążenie – noc. Literatura polska spełnia się w dniach, ale wypełnia się
nocą i w nocy. Mrożek 24 IV 1964 zanotuje:
Mówi się przecież tylko: dzień nasz powszedni, a nie noc nasza powszednia, noc nie jest powszednia,
za każdym razem jest w niej coś nad wyraz podejrzanego i następny ranek jest właściwie sukcesem,
choć cała prawda całego dnia, gospodarskiego i porządnego, podszyta jest prawdą nocy, z czego wynika,
że ta gospodarskość i porządność też jest jakaś podejrzana50.

Trafnie autor pisze tu, że „dzień nasz powszedni”, banalny, zwykły, powtarzalny, jest substancją znudzenia i mdłości, ale jest także czasem wytwarzania zasad
gospodarzenia, czasem reguł ekonomii, „dnia-myślności”, urządzenia obrazu
„świato-dnia”. Dzień stanowi swój obraz dnia. Noc jest bezczasem tego, co jednorazowe, niepowtarzalne, pojedyncze, skrajnie idiomatyczne. Noc nie ma obrazu.
Noc to kopalnia przeżyć, manufaktura dnia. Noc jest idiomem dnia. Noc jest prawdą dnia. Stąd ważność dożynek, stąd waga nocy świętojańskiej, stąd powaga
i zabawa, ale też obawa i nierównowaga zrównania dnia i nocy. Nic się nie powtarza. To my jedynie powtarzamy samych siebie. Nic tak nie niszczy dni, nikt tak
nie zjada nocy, jak my zjadamy samych siebie w dniach, jak my niszczymy noce
w dniach.
Literatura napełniająca i wypełniająca, naładowująca i doładowująca pole pisania podmiotowością jest literaturą diarystyczną. Mrożek notuje 27 XI 1983:
Literatura dzieje się cały czas, nawet poprzez ludzi niepiśmiennych. Właściwa literatura to po
prostu historia świadoma siebie i oddzielona od fizycznego wsparcia tego, co jest widziane, myślane
i odgrywane przez faktycznie widzącą, myślącą i działająca jednostkę51.

Wielka literatura jest dziennikiem, tzn. czasem uprawy dnia skrywającego prawdę nocy. Dziennik jest różnorodnością, jest miejscem wyłaniania się różnic, jest przestrzenią różnicowania, na której kłosy zbóż szukają swojej pojedynczości.
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Abstract
SZYMON WRÓBEL University of Warsaw

WHAT IS A DIARY? INTRODUCTION TO THE READING OF WITOLD GOMBROWICZ’S AND
SŁAWOMIR MROŻEK’S DIARIES
The author of the article proves that we are now living in the era of diary’s inflation. Techniques of
ancient and Christian modes of giving form to life are now dead. Old methods of giving form to life have
been transformed by new culture unity of new media. This thesis is historically supported by recalling
the examples of François Rabelais, Marcel Proust, and Georges Perec. Opposing this view, the author
of the paper reconstructs two great attempts of transforming life into a text, namely Witold Gombrowicz’s Diaries and Sławomir Mrożek’s Diaries, as the two works are joined by a common conviction that
literature and life come true only in a diary. Franz Kafka’s Diaries offer the author a way of reading
Gombrowicz’s Diaries, while Thomas Mann’s Diaries are helpful in reflecting on Sławomr Mrożek’s ones.
In his paper, the author intends to understand the relationship between life, writing, and life form. The
key etymological trope for the author is the word “diarium” from which the word “diary” is derived, and
which means everyday food portions given to soldiers. In this sense, life is conditioned by a diary, not
vice versa.
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MIĘDZY HISTORIĄ A BIOGRAFIĄ FUNKCJONOWANIE MYŚLI STANISŁAWA
BRZOZOWSKIEGO W LATACH 1945–1948
Za daty graniczne badanego okresu przyjąłem lata 1945 i 1948. Ich wybór nie został
podyktowany konkretnymi wydarzeniami historycznymi1, lecz ukazywaniem się
interesujących mnie tekstów. W roku 1945, już po oficjalnym zakończeniu wojny,
pojawiają się pierwsze wzmianki na temat autora Legendy Młodej Polski w czasopismach krajowych. Z kolei rok 1948 (a właściwie jego okolice) to okres, kiedy powoli,
pod wpływem nacisków politycznych, milkną głosy wyrażające opinie i sądy odmienne od oficjalnie przyjętych. Dotyczy to także Stanisława Brzozowskiego. Jak w każdej próbie periodyzacji – jednym z podstawowych problemów jest arbitralność
ustanawianych granic, którym nie poddają się wydarzenia społeczne, a tym bardziej
kulturalne. Z uwagi na poruszany temat siłą rzeczy zmuszony zostałem do analizy
wybranych zjawisk wychodzących niejednokrotnie poza obrane przeze mnie ramy
czasowe i terytorialne. Prace powstałe przed 1945 rokiem, jeszcze w okresie Dwudziestolecia międzywojennego czy okupacji, traktować będę jako pomocnicze, ułatwiające identyfikację opisywanych zjawisk. Zupełnie inaczej przedstawia się sprawa
z artykułami wydawanymi za granicą. Mają one niebagatelne znaczenie jako głosy
w dyskusji nad dziedzictwem polskiej myśli socjalistycznej. Istotne jest również to,
że dobiegają one z odmiennej rzeczywistości politycznej i społecznej, dzięki czemu
rzucają światło na debatę dotyczącą dziedzictwa Brzozowskiego w Polsce Ludowej.
Zadanie, które przed sobą postawiłem, to nie tylko zebranie i opisanie materiału. Chciałbym, w oparciu o analizę tekstową, biorąc pod uwagę kontekst spo1
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łeczny, polityczny i kulturalny, omówić i zinterpretować wielość i często zaskakującą wręcz zmienność interpretacji dorobku Brzozowskiego. Tym sposobem zobrazuję także, na zasadzie pars pro toto, interesujące mnie lata jako czas zmian, nadziei,
lęków, prób radzenia sobie z zastanym światem, wyrażony stosunkiem do polskiego filozofa, publicysty i pisarza przełomu XIX i XX wieku. Podobnie jak za życia –
także długo po swojej śmierci pisarz wzbudzał kontrowersje, rodził skrajne emocje:
od bezgranicznego uwielbienia po potępienie. Wypowiedzi na temat Brzozowskiego
w okresie istnienia Polski Ludowej stanowiły nie tylko próby zmierzenia się z dziedzictwem polskiej lewicy, próby usankcjonowania nowej rzeczywistości społecznej
w rodzimej tradycji, ale również próbę pisania subiektywnej opowieści, narracji
o procesie historycznym z perspektywy jednostkowej, a także próbę odnalezienia
własnego miejsca w zmienionych warunkach. Jednym słowem, należało ten świat
oswoić oraz znarratywizować i temu też służył Brzozowski2.
Chciałbym, aby moja analiza dyskursu, jaki kształtował się wokół postaci
Brzozowskiego tuż po wojnie, była połączeniem dwóch sposobów pisania: historii
i o historii. Stanowiłaby, po pierwsze, ujęcie procesu dziejowego, po drugie – doświadczenia jednostkowego. Zadanie to może się wydawać karkołomne. Jak bowiem,
omawiając teksty o charakterze światopoglądowym i filozoficznym, połączyć dwa
diametralnie różne style mówienia o historii? W moim przekonaniu – obranie takiego, a nie innego materiału analitycznego pozwoli uzgodnić obydwie narracje.
Gdyż, z jednej strony, artykuły będące przedmiotem mojego zainteresowania stanowią zapis autentycznych prób usensownienia świata przy zastosowaniu kategorii zaczerpniętych z tradycji polskiego ruchu lewicowego. Z drugiej – ukazują konieczność poradzenia sobie z ideologicznymi i politycznymi naciskami. To rozdarcie
doskonale widać w pracach o Brzozowskim. Lata 1945–1948 są szczególnie predestynowane do tego typu opisu ze względu na bogactwo i niejednorodność, czasami
wręcz chaotyczność życia politycznego, społecznego i kulturalnego3. Nie zgadzam
się w tym względzie ze słowami Janusza Sławińskiego:
Zauważmy: cała w istocie historia życia duchowego w Polsce powojennej jest tak czy inaczej zrelatywizowana do tego paroletniego okresu – stalinowsko-bierutowskiego. To wszystko, co go poprzedzało – poczynając od miesięcy letnich 1944 roku – narzuca się nam ze swoją dwoistością: z jednej strony,
było to stopniowe – i w jakiejś mierze jeszcze skryte – krystalizowanie się polskiej wersji stalinizmu,
z drugiej zaś trwanie swego rodzaju realności negatywnej, stan rzeczy, który musiał zostać przezwyciężony, by stalinizm mógł się dopełnić. Lata 1944–1948 nie mają sensu innego, jak tylko ten, którym
wypełnia je okres następny4.

2

3

4
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O narracji jako o elemencie budowania tożsamości i oswajania świata pisze A. Ł e b k o w s k a
(Narracja. W zb.: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy. Red. M. P. M a r k o w s k i,
R. N y c z. Kraków 2006, szczególnie s. 191–199).
Różnorodność tę w sferze czasopiśmiennictwa omawia L. S z a r u g a w pracy Czasopisma literackie (w zb.: Literatura polska 1918–1975. T. 3, cz. 1: 1945–1975. Red. nauk. A. B r o d z k a, T. B u jn i c k i. Warszawa 1996, zwłaszcza s. 214–225).
J. S ł a w i ń s k i, Krytyka nowego typu. W: Teksty i teksty. Kraków 2000, s. 160. Prace wybrane.
T. 3. Takie postawienie sprawy przez autora jest o tyle ciekawe, że kilka stronic dalej pisze on:
„W istocie życie literackie lat 1944–1947, a zwłaszcza sposób funkcjonowania w nim opiniodawstwa
krytycznoliterackiego, stanowiło pod licznymi względami kontynuację międzywojennego życia literackiego z jego policentryzmem, wielogłosowością i ścieraniem się stanowisk. Mimo ostrych ograniczeń cenzuralnych, mimo utrudnień stwarzanych pewnym środowiskom i orientacjom przy
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Według mnie twierdzenie takie wydaje się nieuzasadnione w zderzeniu z licznymi faktami i analizami tekstowymi. Pogląd wyrażony przez Sławińskiego zakorzeniony jest w przekonaniu, że lata 1948–1955 wiążą się z – jedną z największych
w dziejach – tragedią polskiej kultury oraz że okres epokę tę poprzedzający był
niczym innym niż preludium do upadku sztuki i literatury. O ile z pierwszym twierdzeniem bez trudu można się zgodzić, o tyle drugie budzi liczne wątpliwości. Opiera się ono bowiem na anachronizmie. Jednym z zadań, jakie przed sobą stawiam,
jest próba udowodnienia, że lata poprzedzające „właściwy stalinizm” nie tylko
stanowiły wstęp do niego, ale były czasem niejednoznacznym, obfitującym w wizje,
nadzieje i marzenia, a przez to wyjątkowym i wyrazistym.
Coraz wyraźniej, kiedy podchodzi się do współczesnej myśli europejskiej, uświadamia się sobie
konieczność, ale i możliwość – syntezy. Konieczność oddzielenia od siebie myśli przeszłej i współczesnej,
splecionych ze sobą zagmatwanie i gęsto jak korzenie dwu drzew. Trzeba dla samodzielnych, pozornie
niezależnych i z niczym nie związanych korzeni znaleźć ich wspólną konsekwencję, cel, któremu korzenie służą. Trzeba objąć pień myśli współczesnej, który z korzeni wyrasta.
Zarówno bowiem zagadnienie „intuicji rzeczywistości”, jak zagadnienie związku świadomości kulturalnej z tymi procesami, gdzie się owa rzeczywistość tworzy i rozrasta, jak zagadnienie osadzenia
człowieka w jakimś konkretnym środowisku, w jakichś określonych warunkach egzystencji – wszystko
to były korzenie, może i rozchodzące się pozornie w różnych kierunkach, skrzyżowane ze sobą, lecz
należące do tego samego wielkiego pnia myślowo-emocjonalnego. [T 239]5

Cytat ten, pochodzący z tekstu Andrzeja Trzebińskiego opublikowanego w roku 1942 w czasopiśmie „Sztuka i Naród”, doskonale oddaje klimat, jaki towarzyszył
intelektualistom podczas ostatnich lat wojny i zaraz po jej zakończeniu. Wobec
wydarzeń, których byli oni świadkami, wobec kryzysu wyznawanych wartości zaistniała konieczność określenia siebie na nowo w rzeczywistości rodzącej się w ogniu
walk. Jakie idee należało bezpowrotnie pogrzebać i potraktować jako stracone,
jakie z kolei można było wydobyć z ruin, przekształcić, by znów przysłużyły się
budowaniu świata? Jakie wreszcie idee należało powołać do życia? Te pytania towarzyszyć mi będą podczas analizy zebranego materiału. Już w ostatnich latach
wojny, gdy wojska niemieckie znalazły się w defensywie, wielu przewidywało rychły
koniec walk, a jednocześnie koniec znanego świata6. Trzeba było przygotować się

5

6
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równoczesnym uprzywilejowaniu ekonomicznym czy wydawniczym innych toczyła się tu jednak
autentyczna gra idei, upodobań i ocen” (ibidem, s. 165). O niejednorodności tego okresu pisze
również S. Ż ó ł k i e w s k i w przedmowie do zbioru swoich tekstów publicystycznych zgromadzonych w tomie Cetno i licho. Szkice 1938–1980 (Warszawa 1983).
Skrótem T odsyłam do: A. T r z e b i ń s k i, Korzenie i kwiaty myśli współczesnej. W zb.: Jest Bóg,
żyje prawda. Inna twarz Stanisława Brzozowskiego. Wybór, wstęp, red. M. U r b a n o w s k i. Kraków 2012. Ponadto w artykule stosuję takie skróty: A = S. A d a m c z e w s k i, Patronat Brzozowskiego. „Nauka i Sztuka” 1946, nr 4. – H = G. H e r l i n g - G r u d z i ń s k i, Nota o Brzozowskim.
W zb.: Jest Bóg, żyje prawda. – K = K. K o ź n i e w s k i, „Płomienie” Brzozowskiego. „Twórczość”
1948, z. 4. – KS = J. K u l c z y c k a - S a l o n i, O „Płomieniach” Stanisława Brzozowskiego. Nowa
recenzja bardzo starej powieści. Rec.: S. B r z o z o w s k i, Płomienie. Wyd. 3. Kraków 1946–1947.
„Kuźnica” 1948, nr 32. – L = Cz. L a t a w i e c, Ideologia Brzozowskiego a chwila obecna. „Zdroje
Sztuki, Literatury i Nauki” 1945, nr 1. – S = M. S t ę p i e ń, Spór o spuściznę po Stanisławie Brzozowskim w latach 1918–1939. Kraków 1976. – Z = S. Z a h o r s k a, Myśli o Brzozowskim. W zb.:
Jest Bóg, żyje prawda. Liczby po skrótach oznaczają numery stronic.
Napięcie oraz nieprzewidywalność wydarzeń, zmieniające się losy wojny nawet w okresie ostatnich
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na nowe. Obok potyczek militarnych, rozgrywających się na polach bitewnych,
w setkach głów dokonywała się wojna intelektualna o nowy obraz świata, człowieka, ale także o własne miejsce w nowej rzeczywistości. Taka postawa mocno zaznacza się w tekście Trzebińskiego. Podnosi on bowiem jeden z najważniejszych wątków
w twórczości Brzozowskiego, a mianowicie konieczność kształtowania własnej egzystencji nie w oderwaniu od rzeczywistości, ale w nierozłącznym z nią sprzężeniu.
Autor cytowanego fragmentu wykorzystuje tę okazję, by przewartościować zastane
imponderabilia i niezachwiane prawdy wiary. Szansę upatruje w nowocześnie pojmowanym nacjonalizmie, zagrożenia zaś w socjalizmie i komunizmie. Tę walkę
między dwiema koncepcjami świata oraz uwięzionej w nim jednostki doskonale
oddają następujące słowa:
Rewolucyjność myśli Nacjonalizmu jest czymś więcej niż przywiązaniem do czerwonego koloru,
manifestacyjnych pochodów i różnych teatralnych emblematów pracy, jak sierp i młot. Ma pogardę dla
tradycyjności, dla schematów egalitarystycznych i niszczycielskich rewolucji Kosmopolityzmu. Jest
zakrojoną na skalę rewolucji, która zmieniając – tworzy. [T 242–243]

Nacjonalizm, rozumiany przez Trzebińskiego jako idea rewolucyjna, w przeciwieństwie do „czerwonej rewolucji”, która poprzez swój kosmopolityzm niszczy
struktury tradycyjne, to rewolucja budująca. Obce są autorowi idee ponadnarodowe, bliskie zaś te odnoszące się do lokalnych warunków. Na patronów tak rozumianej rewolucji powołani zostają Maurice Barrès oraz Stanisław Brzozowski7.
W obliczu destrukcji wojennej – idąc za myślą swych przewodników intelektualnych
– autor postuluje stworzenie nowego człowieka8. Rewolucja wymaga nie tylko przebudowy świata zewnętrznego, ale także świata wewnętrznego jednostki. Właśnie ta
myśl mocno wiąże Trzebińskiego ze spuścizną po Brzozowskim. Patrzenie na osobę
i otaczającą ją rzeczywistość jako na symbiozę tych dwóch elementów ma niebagatelne znaczenie. Zdaniem Trzebińskiego, wszelkie idee (w tym też Absolut) są
„sokiem ziemi, w której tkwimy korzeniami, są bezwzględną i niepowtarzalną ceną
naszego miejsca na ziemi” (T 245). Korzenie i kwiaty myśli współczesnej stanowią
próbę stworzenia nowego systemu, systemu rewolucyjnego, który w obliczu wojennego spustoszenia daje nadzieję na odrodzenie się świata i człowieka.
W przypadku Trzebińskiego kwestia patronatu Brzozowskiego wydaje się jasna.
Krytyk wybiera go ze względu na podobieństwo pewnych idei do własnego rozumienia nacjonalizmu (inna sprawa, jak dalece owe podobieństwa są głębokie, w jakim
zaś stopniu wynikają ze zwykłych skojarzeń bądź nadinterpretacji). W dużo gorszej
sytuacji znajdowały się osoby, które przed wojną działały w ruchu lewicowym.

7

8
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miesięcy jej trwania – tak wśród polityków, żołnierzy, jak i cywilów stara się ukazać B. S h e p h a r d
w książce Powrót (Przeł. J. D z i e r z g o w s k i. Warszawa 2016).
Zob. T 243: „Aż zdziwienie ogarnia niekiedy, gdy zestawia się ze sobą kwiaty – bo nie owoce jeszcze
– myśli Stanisława Brzozowskiego z rozkwitającą myślą Nacjonalizmu. Nacjonalizmu polskiego –
dodajmy. Uderza ta wspaniała zbieżność obu toków myślowych, powierzchownie tak odmiennych”.
Zob. T 245:
„Źródłem ma być tu rewolucyjne przebudowanie człowieka. Nastawienie człowieka tak, aby zaczął
[on] realizować cele. U źródeł myśli Nacjonalizmu tkwi twórcza i celowa (a nie naturalnie i bezcelowo wybuchła!) rewolucja.
Rewolucja charakteru”.
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Musiały one zmierzyć się nie tylko z dziedzictwem autora Legendy Młodej Polski,
ale także z wpływem, jaki wywarł on na lewicę w Dwudziestoleciu międzywojennym.
Naturalnie również w kręgach nacjonalistycznych i katolickich w tamtym okresie
Brzozowski stanowił przedmiot zainteresowania. Tym samym Trzebiński mógł
sięgnąć do znanej sobie tradycji9.
Bitwa o Brzozowskiego w kręgach lewicy toczyła się na dużo szerszym polu,
stawka bowiem, o którą grano, była bez porównania większa. Chodziło mianowicie
o zdecydowanie, czy autora Płomieni traktować można jako patrona polskiej lewicy
rewolucyjnej. Zagadnienie to okazało się niebagatelne. Brzozowskiego już za jego
życia uznawano za jednego z czołowych polskich interpretatorów marksizmu, a opinia ta przetrwała w umysłach wielu działaczy, którzy przeżyli pierwszą wojnę światową i w wolnej Polsce tworzyli zręby organizacji lewicowych. Filozof miał więc
liczne grono obrońców, wśród których wymienić trzeba Juliana Bruna-Bronowicza,
Stanisława Baczyńskiego, Oskara Langego, Karola Kuryluka czy Maksymiliana
Boruchowicza (po wojnie używał on nazwiska Borwicz). Nie da się jednak zlekceważyć rangi przeciwników Brzozowskiego, a więc Jana Nepomucena Millera, Andrzeja
Stawara, Jerzego Borejszy, Henryka Lukreca, Mieczysława Haresza, Ludwika Frydego czy Ignacego Fika. Pierwsi dostrzegali w autorze Idei wielkiego krytyka literackiego i teatralnego10, erudytę, krytyka Polski zdziecinniałej, etyka wyznaczającego
nowe tory polskiej myśli, a nade wszystko reinterpretatora filozofii marksistowskiej.
Drudzy z kolei udowadniali, że Brzozowski nie jest nikim więcej niż ideologiem polskiego mieszczaństwa, bezrefleksyjnym chwalcą pracy, krytykiem o nieustabilizowanym poglądzie na rzeczywistość, powierzchownym marksistą, któremu bliżej do
Georges’a Eugène’a Sorela i faszyzmu niż do Marksa, a wreszcie osobą, której erudycja była najzwyczajniej niechlujstwem myślowym11. Jeden z podstawowych zarzutów stawianych filozofowi z pozycji komunistycznych to zupełne pominięcie
teorii walki klasowej. Pamięć o tych dyskusjach bądź bezpośredni w nich udział
stały się dla wielu reprezentantów powojennej inteligencji polskiej punktem odniesienia. Po roku 1945 w rodzącym się państwie, dążącym do spełnienia postulatów
komunistycznych, należało na nowo przemyśleć dziedzictwo Brzozowskiego.
Cechą wspólną większości z tekstów powstających w owym okresie jest stylizacja na wewnętrzny dialog z dotychczasowo przyjmowanymi przez danego autora
założeniami. Zarazem wyobrażonym adresatem tych rozważań okazuje się nie
jednostka, ale całe międzywojenne pokolenie o proweniencji lewicowej. Osoba pisząca przyjmuje funkcję sumienia narodu i z tej pozycji, wobec spustoszeń wojennych, próbuje na nowo pytać o sens, a przede wszystkim użyteczność dorobku
Brzozowskiego w kształtowaniu postaw wobec ojczyzny, mającej stać się spełnieniem
młodzieńczych marzeń. Jednym z koronnych przykładów jest Stanisław Adamczew9

10
11

I-2.indd 27

S t ę p i e ń (S 79–88) dzieli dyskusję nad dziedzictwem Brzozowskiego w kręgach katolickich na
dwa wyraźne nurty: z jednej strony, była to prosta – by nie rzec: prostacka – publicystyka spod
znaku „Przeglądu Katolickiego”; z drugiej, próby głębszej, filozoficznej analizy jego dorobku podejmowane przez takie osobistości, jak R. Blüth czy s. Teresa Landy. Zob. Cz. L a t a w i e c, Żeromski
a Brzozowski. „Nowe Wici” 1926, nr 1.
Zob. M. P r u s s a k, Krytyka teatralna Stanisława Brzozowskiego. Wrocław 1987.
O recepcji Brzozowskiego w środowiskach lewicowych pisze S t ę p i e ń w swojej książce (S 17–35,
173–184).
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ski, znany i ceniony, acz dzisiaj już zapomniany, historyk literatury. Jeszcze przed
wojną zaliczał się on do autorów prac na temat Brzozowskiego12. Wśród najpopularniejszych rozpraw znajdowała się rekonstrukcja pojęcia romantyzmu publikowana na łamach „Przeglądu Współczesnego”. Swoje rozważania o tym kończy
Adamczewski w następujący sposób:
Romantyzm taki, jak go pojmuje i określa Brzozowski, nie przebrzmiał wraz z którymś z przeminionych okresów dziejowych, ale – w tej czy owej postaci trwa, króluje, żyje i działa pod różnymi maskami w dzisiejszym świecie umysłowej kultury – stąd poglądy Brzozowskiego na romantyzm nie zatraciły po dziś dzień aktualnego swego znaczenia. Powiem więcej: myślę, że teraz dopiero, w tej nieustannej wichurze dziejów, wśród której żyjemy od szeregu lat, staliśmy się lepiej przygotowani do pełnego
rozumienia pism Brzozowskiego, że – gdy dzień nad nami zajaśniał i ukazał się oczom naszym świat
nagi, bez upiornych mgieł – zaczynamy właściwiej niż dotąd pojmować, co wieściły owe dziwne i gorączkowe „głosy wśród nocy”. [cyt. S 61]

Ten nie w pełni aprobatywny, ale z pewnością przychylny ton drastycznie zmienia się prawie dwie dekady później, gdy Adamczewski w „Nauce i Sztuce” z roku 1946 zamieszcza artykuł Patronat Brzozowskiego?, rozpoczynając go w specyficzny sposób:
Oczywiście, chodzi tu o Stanisława Brzozowskiego, autora Legendy Młodej Polski, Idei, Głosów
wśród nocy. Pojęcie patronatu wyjaśni się w zakończeniu, a znak zapytania, postawiony w tytule, jest
odbiciem charakteru dyskusyjnego i dyskursywnego zarazem wywodów niniejszych, które zrazu pomyślane były jako odczyt, jako mówiony wyraz tych wątpliwości i niepokojów, jakie oblegają przy myśli
o Brzozowskim. W samej więc intonacji, w toku retorycznym wywodu zachował się ślad tego dominującego niepokoju. I ślad tego, jak trudno dziś było przedmiot ten znów ruszyć z miejsca, dźwignąć
z długotrwałego stanu milkliwej czy kłopotliwej inercji. Bo przedmiot jest istotnie – z tych cięższych.
Różne są tego powody. A naprzód ten, że przedmiot ma naturę poniekąd – spowiedniczą. [A 31]

Równie trafnie jak spowiedzią można by nazwać ów tekst refleksją zbiorową.
Adamczewski zabiera głos w imieniu całego pokolenia. Pisze o sobie jako o brzozowszczyku, ale nie w sensie wyznawcy, lecz osoby zaznajomionej gruntownie
z dziełami młodopolskiego filozofa. Tekst ten jest spowiedzią dziecięcia pierwszej
połowy XX wieku. Jego emocjonalny charakter pokazuje żywy związek autora
z omawianą problematyką. Dotyka go ona bezpośrednio, gdyż stanowi fundament
jego tożsamości intelektualnej. Naczelne zadanie artykułu to próba określenia
siebie na nowo w nowej rzeczywistości. Podmiot tekstu nie potrafi zdystansować
się wobec tradycji, która była jego udziałem. Chociaż wielokrotnie widać próby
oddalenia się od zajmującej go tematyki, to spojrzenie na sprawę chłodnym okiem
staje się niemożliwe. Powodem jest fundamentalna wiara w związek między życiem
wewnętrznym a otaczającą rzeczywistością, w kształtowanie własnej podmiotowości w starciu z siłami przyrody. To przekonanie nierozerwalnie łączy Adamczewskiego z Brzozowskim. Nawet kiedy twórca artykułu stawia zarzut współpracy
autora Płomieni z rosyjską Ochraną, co nigdy nie zostało jednoznacznie rozstrzygnięte, to pyta, czy osoba taka, na której ciąży chociażby cień podejrzenia, może

12
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Zob. m.in. S. A d a m c z e w s k i: Teatr idei Brzozowskiego. „Kultura” 1932, nr 4; Taine i Brzozowski. „Sprawozdania z Posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział I Językoznawstwa
i Historii Literatury” 1938, z. 7/9.
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być brana za przykład13. Zarzut ten, wynikający bezpośrednio z nierozerwalnej
jedności czynów, myśli, pism i osoby, stanowi pytanie skierowane do samego siebie:
pytanie o to, w jaki sposób polska lewica, w tym Adamczewski, piszący o Brzozowskim przychylnie przed 1939 rokiem, ma postępować w obliczu doświadczeń niedawno zakończonej wojny, rzucającej nowe światło na niektóre idee potencjalnego
patrona. Wśród owych idei Adamczewski wymienia biologizm, afirmację siły oraz
narodu rozumianego w kategoriach naturalistycznych. Przyznaje też, że dużo łatwiej
jest tym, którzy potrafili w okresie międzywojennym jednoznacznie negatywnie
ocenić dorobek Brzozowskiego (A 36). Jak w takim kontekście należy postrzegać
samego siebie, ulegającego pustym frazesom uznawanym kiedyś za prawdy wiary?
Drugą część swoich rozważań kończy Adamczewski rozpaczliwym wykrzyknieniem:
„Nie! to nie jest mistrz ani wzór, ani przewodnik jako myśliciel” (A 37). Próba odegnania patronatu Brzozowskiego nie przychodzi jednak łatwo. Okazuje się bowiem,
że powinowactwa sięgają głęboko. Tym razem autor artykułu stara się rozprawić
z mitem wybitnego krytyka literackiego. Ale i tu sytuacja nie jest prosta, gdyż styl
Brzozowskiego, pomimo upływu lat, nadal nie stracił swego powabu. Jak przyznaje Adamczewski:
Za to, gdy da się [Stanisław Brzozowski] ponieść impetowi pisarskiemu, powstają karty pełne zastanawiających sformułowań i fascynujących metafor, karty, których ładunek emocjonalny nie stęchł,
nie zwietrzał do dziś dnia. Wtedy uwodzi, urzeka, wytwarza jakąś nieodpartą narkozę, jakiś czar czy czad
odurzający, któremu (przy pewnym typie czytelniczym) trudno się oprzeć. Nawet jego długie jakby zadyszane okresy, z natłokiem członów w przeładowanym myślą poprzedniku, z nagłym krótkim zamknięciem
następnika – nawet one mają w sobie urok obcowania z żywym procesem myśli, narastającej i wyzwalającej się w toku pisania. Myśli człowieka, który ma świadomość związku wszystkiego ze wszystkim, i to
związku równoczesnego, aby przeto myśli swej nie sfałszować, wszystkie te związki, koneksje, powinowactwa i skojarzenia zachowuje i utrwala w natłoczeniu pobocznych członów składniowych. Wszystkie
manowce, rozwidlenia i zakamarki każdego ogniwa myśli stara się naraz, jednocześnie, w tym samym
zdaniu zamknąć. Uważa bowiem, że gdyby je rozbił na poszczególne zdania, powstałby niedokładny
obraz jego myśli: obraz ukazujący związek jej elementów następczy, a nie równoczesny, co byłoby nie
tylko niedokładnym odtworzeniem samego procesu myślowego, lecz – co gorsza – w umyśle czytelnika
powstałaby konstelacja myślowa, także logicznie odmienna od autorskiej. [A 41]

Adamczewski nie potrafi wyzwolić się spod przemożnego wpływu stylu Brzozowskiego również dlatego, że styl ów jest częścią jego własnego warsztatu twórczego. Nawet jeżeli nie zrealizowanego, to pożądanego.
Ostatnia część omawianego artykułu stanowi próbę potraktowania Brzozowskiego jako zjawiska psychologicznego. W moim mniemaniu to właśnie najważniejsza część całego tekstu. Najpierw Adamczewski wylicza zadania, jakie stoją przed
potencjalnym monografistą filozofa. W grę wchodziłyby w tym wypadku nie tylko
znajomość jego dzieł, prac i nurtów filozoficznych, do których Brzozowski się odwołuje, oraz wiedza historyczna czy wreszcie kontekst. Przede wszystkim poten-
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W roku 1959 to samo pytanie zada A. S t a w a r na łamach „Polityki” w numerze 12, w artykule
Etyka i ideologia. Jego odpowiedź będzie niejednoznaczna. Wzdryga się on bowiem przed postawieniem znaku równości między postulatami etycznymi Brzozowskiego a jego życiem, które wedle
wielu (w tym Żeromskiego) musiało być bez skazy, by można było nazywać go sumieniem narodu.
Stawar, odwołując się do biografii wybitnych osobistości, pokazuje, że stosunek ten wcale nie jest
taki jednoznaczny.
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cjalny monografista musiałby być wytrawnym „duszoznawcą”. Autor artykułu
twierdzi, że jest to umiejętność niezbędna, gdyż każdy problem poruszony przez
Brzozowskiego miał związek z nim samym, był próbą poradzenia sobie z jakimś
własnym niedomaganiem (A 43). W taki oto sposób Adamczewski postrzega swoją
twórczość, czego najlepsze świadectwo stanowi analizowany tekst. Można twierdzić,
że postulat zrozumienia siebie w akcie pisania dotyczy również formacji kulturowych. Tak bowiem jak Brzozowskiego nie da się odciąć od jego dzieł, od kontekstu,
w którym kształtował samego siebie i z którego wyrastały jego myśli, tak tożsamości polskiej lewicy nie można budować w oderwaniu od tradycji, katastrofy wojny
i prób odbudowania świata w zgodzie z własnymi ideami. Pytanie podstawowe
przewijające się w artykule Adamczewskiego brzmi: w jakim stopniu wyznawane
idee nadają się na budulec nowej Polski?
W przeciwieństwie do wielu późniejszych napisanych przez siebie tekstów
Adamczewski w omawianym artykule nie szafuje nadmiernie ocenami, powstrzymuje się od ostatecznych rozstrzygnięć, nie potępia, a opinię pozostawia czytelnikowi. Efekt taki jest konsekwencją specyficznej retoryzacji: całość dowodzenia
rozgrywa się na oczach czytelnika. Autor, przy udziale odbiorcy, prowadzi rozrachunek. W ten sposób ukazuje pozorny brak założonych celów, a tekst wydaje się
ciągiem myśli kształtowanych „na żywo”, w obecności czytelnika. Jednocześnie
staje się on uczestnikiem spowiedzi, nie tylko biernym widzem czy słuchaczem.
Artykuł ma bowiem również charakter apelatywny. Wymusza na odbiorcy wykonanie takiej samej pracy, a więc rozliczenia się z dziedzictwem brzozowszczyzny.
Tak oto Adamczewski buduje pewną wspólnotę doświadczenia, czasami wręcz ją
narzuca i nakazuje przemyślenie wizji nowej Polski oraz tematów związanych z tradycją, własną tożsamością – od początku.
Asumpt do rozliczenia się z przeszłością intelektualną dało pierwsze powojenne wznowienie najpopularniejszej powieści Brzozowskiego w wydawnictwie „Czytelnik” w 1946 roku. Płomienie, bo, oczywiście, o nich tu mowa, odegrały ogromną
rolę w kształtowaniu lewicowych postaw polskiej inteligencji. Taki obraz książki
wyłania się z recenzji Kazimierza Koźniewskiego opublikowanej w „Twórczości”
w 1948 roku. Swoje wrażenia z lektury tekstów Brzozowskiego autor charakteryzuje w następujący sposób:
Publicystyka Brzozowskiego była może najbardziej drastycznym okazem „młodo-polskiej” szkoły
pisarskiej, z jej niewątpliwymi zaletami, ale równocześnie koszmarnymi wadami i pozami, jej namiętnościami – tak bardzo dalekimi od młodego człowieka wychowanego w międzywojennym Dwudziestoleciu [...]. Wojna i związane z nią perturbacje intelektualne bodajże pogłębiły jeszcze niechęć do Brzozowskiego, do jego rozwichrzonej metody pisarskiej i do obsesyjnego poszukiwania jakichś transcendentalnych, a mało konkretnych wartości. [K 109]

Tak jak u Adamczewskiego, mamy tutaj do czynienia z dwojaką postawą wobec
myśli ideowej Brzozowskiego. Z jednej strony, autor przytoczonego fragmentu nie
może zaprzeczyć sile jej oddziaływania, nie może jej odmówić mocy perswazji,
z drugiej jednak – pod wpływem wydarzeń historycznych – pojawia się wątpliwość
co do jej rewolucyjności, a na plan pierwszy wysuwają się te elementy, które wskazywałyby na tendencje faszystowskie w myśleniu Brzozowskiego. Konstatację tę
dałoby się zakończyć w tym punkcie, gdyby nie fakt, że Koźniewski, podobnie jak
Adamczewski, próbuje rozliczyć się z własną przeszłością. Tekst napisany został
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w 1948 roku, a więc w czasie stabilizacji dominującej roli PPR w życiu politycznym
Polski. Pozwala to w zupełnie innym świetle odczytać ów artykuł. Choć jego ton nie
jest tak dojmujący, jak w przypadku tekstu Patronat Brzozowskiego?, to ze względu na specyficzną sytuację dziejową pozwala odmiennie spojrzeć na postawę przyjmowaną przez polską inteligencję lewicową wobec utopii ziszczającej się na ich
oczach14. Już pierwsze akapity recenzji Płomieni pomagają rozpoznać stawkę,
o którą toczy się gra. Autor pisze wprost, że powieść wywarła na nim wielkie wrażenie15. Tak wielkie, iż również 14 lat później (jak twierdzi, pierwszy raz miał z nią
styczność w 1934 roku) jej reedycję uważa za istotne wydarzenie kulturalne16.
Więcej nawet. Stwierdza, że powieść ta jest tak samo czytelna jak przed wojną,
a temat konspiracyjnej walki ze znienawidzoną władzą nabiera zupełnie nowego
sensu po tym, co się stało w czasie drugiej wojny światowej17. Na słowach tych
odciska piętno działalność konspiracyjna Koźniewskiego18. Właśnie przez ten pryzmat patrzy on na Płomienie i to dlatego powieść wydaje mu się tak aktualna.
Pomimo możliwości przejrzenia się w wydarzeniach i postaciach Koźniewski nie
potrafi wyzbyć się licznych wątpliwości. Próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy wahania te wynikały z prawdziwej potrzeby przemyślenia siebie na nowo, czy raczej
wymuszone zostały przez nową sytuację polityczną. Nie zapominajmy, że był to
trudny czas dla ludzi kultury, nauki i sztuki. Nie chodzi mi tu wyłącznie o stronę
materialną, choć i ona pozostawiała wiele do życzenia, ale o konieczność sprostania
rozdarciu między stawianymi przez władzę wymaganiami a własną historią i imperatywem bycia wiernym sobie. Trzeba więc było znaleźć ścieżkę łączącą „»ja« przeszłe” z „»ja« teraźniejszym”, szczególnie wtedy, gdy miało się do czynienia z dramatycznymi wydarzeniami historycznymi zrywającymi wątki ludzkiego życia i plączącymi je. Przywołajmy dłuższy cytat z recenzji Koźniewskiego:
Inną przyczyną budzącą zainteresowanie dzisiejszego czytelnika jest sprawa rosyjska w Płomieniach.
Jest to rzecz zresztą szczególnie skomplikowana. W istocie całe młode pokolenie polskie wychowane
w okresie po uzyskaniu Niepodległości nie miało i nie ma wielkiego pojęcia o Rosji i o Rosjanach. Rosja
– była dla nas jakimś rozdziałem wrogim i już zamkniętym. Ojcowie wspominali ją raczej niechętnie,
a my nie odczuwaliśmy wielkiej potrzeby interesowania się dawną Rosją choćby dlatego, że Rosja współczesna nam, Rosja sowiecka, była czymś znacznie ciekawszym i ważniejszym. Trzeba było dopiero
kataklizmu wojennego, radzieckiej „wojny ojczyźnianej”, czołgów idących na Berlin pod hasłem Suworowa i Kutuzowa, byśmy mogli pojąć, że Rosja radziecka nie zerwała wszystkich więzów łączących ją
z Rosją dawną, nie carską, ale narodową, dziesięciowieczną.

14
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16
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O wahaniach polskiej inteligencji wobec rządów PPR, potem zaś PZPR pisze m.in. B. F i j a ł k o ws k a w książce Polityka i twórcy (1948–1959) (Warszawa 1985).
Zob. K 109: „Pochłanialiśmy [tj. Koźniewski i jego rówieśnicy w okresie międzywojennym] je [tj. powieści Brzozowskiego] jednym tchem, tak gorąco – że fabuła powieści rychło z nas wyparowała,
pozostawiając tylko niejasne wspomnienie anarchistyczno-rewolucyjnej atmosfery, jaka przepaja
to niewątpliwie najbardziej wykończone dzieło Brzozowskiego”.
Zob. K 109: „Musiałem stwierdzić, że wznowienie Płomieni jest czynem kulturalnie wartościowym,
że powieść jest w roku 1947 tak samo czytelna, jak była w roku 1934”.
Zob. K 109: „Dzisiejszy czytelnik polski podświadomie wprost porównuje konspirację Narodnej
Woli z konspiracją ostatniej wojny. Wyścig Michała i jego towarzyszy z carską policją jakże wyraźnie przypomina konkursy w przebiegłości i sprycie uprawiane wobec Gestapo”.
Zob. Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 4. Oprac. zespół
pod red. J. C z a c h o w s k i e j, A. S z a ł a g a n. Warszawa 1996, s. 354.
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Zdaliśmy sobie sprawę z tego [...], że klucz zrozumienia tak dziwnych dla nas niekiedy reakcji
radzieckiego człowieka winien być odszukiwany w czasach jeszcze carskich, w psychice Rosjanina,
modyfikującej się w zależności od ustroju społecznego, ale posiadającej pewne cechy zasadnicze, niezmienne. Wydaje mi się, iż nie nazbyt daleki będę od prawdy, gdy powiem, że w tej chwili istnieje
ogromny głód wiadomości o Rosji [...]; o cechach zasadniczych tego narodu: o jego charakterze, historii,
talentach [...].
Płomienie dostarczają właśnie pewnej sumy wiadomości o jednym z najciekawszych okresów historii Wszechrosji i o jednej z najciekawszych grup rosyjskich. Jest znamienne, jak daleko Brzozowski
[...] potrafił przerwać manierę narodowego milczenia lub pisania o Rosji w sposób możliwie pejoratywny,
co w żadnym razie nie ułatwiło wzajemnego poznania się i zbliżenia. Brzozowski, zgodnie ze swoimi
przekonaniami socjalistycznymi, nader starannie odróżnia naród rosyjski od carskiego reżimu [...].
I oto Brzozowski dokonuje posunięcia bardzo ryzykownego. Tworzy dzieło, w którym Rosjanie zasadniczo okazują się lepsi niż Polacy [...]. Opisuje bodaj najmniej wartościową grupę społeczną polską
i zestawia ją z bardzo wartościowym, wysoce inteligentnym, żywym, ruchliwym, bardzo ideowym środowiskiem rosyjskich grup rewolucyjnych, zwących się Narodną Wolą [...]. Można podziwiać tylko
śmiałość Brzozowskiego, który zdecydował się [...] podjąć w tak radykalny sposób problem przyjaźni,
współpracy, nawet jedności rewolucyjnej polsko-rosyjskiej.
Ten właśnie motyw jest dla dzisiejszego czytelnika szczególnie frapujący. Dla jednych frapujący
w sposób pozytywny, afirmujący – dla innych negatywny, wrogi; dziś jednak dla wszystkich – istotny.
[K 109–111]

Zacytowany fragment doskonale pokazuje: jak Koźniewski poszukuje ścieżki
interpretacyjnej, która pozwoliłaby połączyć Płomienie, symbolizujące lata młodzieńczych fascynacji rewolucyjną lewicą, ze współczesnością, w której owo dziedzictwo musi ulec przewartościowaniu; jak zachować tożsamość osoby sympatyzującej z komunizmem w obliczu radykalnej zmiany, jaką przyniosła wojna i okres
tuż po jej zakończeniu. Wznowiona powieść Brzozowskiego jest właśnie tą drogą,
która pozwala Koźniewskiemu bezpiecznie przeprawić się między latami przedwojennymi i powojennymi. W przytoczonym fragmencie udaje mu się ugrać jeszcze
jedno: próbuje on osłabić negatywne nastroje panujące w społeczeństwie, żywione
wobec Rosji radzieckiej i wprowadzanej pod jej auspicjami zmiany politycznej,
odwołując się do najchlubniejszych kart historii tego kraju z czasów carskich,
która w porównaniu z postawami Polaków w tymże okresie okazuje się dojrzalsza,
bardziej nowoczesna i bohaterska. Jednakże, podobnie jak u Adamczewskiego, owa
rozprawa z samym sobą nie przebiega łatwo i nie ogranicza się do radykalnego
zerwania z duchami przeszłości. Uznając rolę Brzozowskiego w budowaniu tożsamości lewicy polskiej za problematyczną, nie chce Koźniewski wyrzucić jego osoby
i tekstów na śmietnik historii. Dlatego też pod koniec recenzji ponownie daje wyraz
swojemu rozdarciu:
Maniera pisarska Brzozowskiego, owo publicystyczne poetyzowanie, owa gonitwa myśli i koncepcji,
nie ujarzmiona żadnymi rygorami porządku, logiki rozumowania – sprawia, iż właściwie te wszystkie
pozycje są już dziś nieczytelne. Sens myśli Brzozowskiego odszyfrowany musi być z trudem niemałym.
Jest to pisarz-publicysta piekielnie zawiły. Prócz właściwej temu czasowi maniery zawinił tu niewątpliwie fantastyczny temperament pisarski tego schorowanego człowieka. Wydaje się, iż jego erudycja
przerosła możliwości czasowe jej uporządkowania. Brzozowski po prostu umarł za wcześnie, a pisał po
to, by – zgodnie ze swą postawą obcą jakiejkolwiek neutralności – wziąć udział w toczącej się podówczas
walce myśli i kierunków. Roznosiło go – i ślady tego niespokojnego ducha widać w konstrukcji jego
artykułów, rozdziałów książek, paragrafów pism. „Wir idei” prześladował tego człowieka; pogoń myśli
nie pozwalała mu przeprowadzić jasnego i chłodnego wykładu. Wyrzucał z siebie jak wulkan lawinę
słów i zdań, w potopie których, wśród rzeczy zgoła niepotrzebnych, zwykłego śmiecia, dość często wyłowić można kruszce myśli i koncepcji ciekawych, niekiedy wręcz drogocennych. [K 111–112]
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Artykuł zakończony jest jednak zastrzeżeniem: wydanie Płomieni nie powinno
wywoływać nadmiernego optymizmu, należy ostrożnie podchodzić do pomysłu
reedycji kolejnych pism Brzozowskiego. Takie postawienie sprawy świadczy o rozdarciu między sympatią dla idola intelektualnego z lat młodości a partyjną wykładnią jego dzieł19.
W podobnym tonie, ale w zupełnie innej poetyce, utrzymana jest kolejna z recenzji Płomieni, tym razem pióra Janiny Kulczyckiej-Saloni, zamieszczona w „Kuźnicy” z 1948 roku20. Swoje powojenne zainteresowanie Brzozowskim uzasadnia
autorka koniecznością rozprawienia się z charakteryzującą go niejednorodnością
myślową, która zaznaczyła się w okresie międzywojennym i potrafiła sprowadzić
na manowce niejednego młodego człowieka sympatyzującego z komunizmem (KS 3).
Choć twórca recenzowanej powieści znany jest przede wszystkim z dzieł publicystycznych i filozoficznych, które miały największy wpływ na czytelników, to uwagi
– zdaniem Kulczyckiej-Saloni – wymaga także jego dorobek literacki. Od samego
początku autorka twierdzi, że pod względem artystycznym Płomienie są powieścią
nieudaną21. Przekonanie to argumentuje antyrealistycznością, „próżnią topograficzną”, publicystycznością, jednowymiarowością postaci, brakiem przedstawienia
ewolucji idei narodnickiej. Po tym wyliczeniu Kulczycka-Saloni nadmienia:
[...] Płomienie mają te wszystkie zalety, które może dać postawa entuzjastycznego wielbiciela i wyznawcy, postawa głębokiego przejęcia się światopoglądem, stylem życia, typem psychicznym reprezentowanym przez narodników i pełnego sympatii współprzeżywania tego wszystkiego, co stanowiło treść
ich życia. Jeśli książce tej brak dystansu epickiego w stosunku do bohaterów i reprezentowanych przez
nich spraw, to ma ona za to najgłębszy liryczny współdźwięk z nimi. [KS 4]

Całość recenzji skupia się wokół sposobu, w jaki Brzozowski przedstawia działania Narodnej Woli. Podjęcie tego tematu sprawia, że w oczach Kulczyckiej-Saloni
Płomienie są powieścią niejednorodną. Po pierwsze bowiem Brzozowski „zgodnie
z impresjonistyczną manierą swej epoki roztapia wszystko w jakiejś mgławicy nastrojów, przeżyć, psychologizowania, odtwarzając przypuszczalnie nastroje swoich
bohaterów” (KS 4); nie zachowuje zgodności zdarzeń powieściowych z wydarzeniami historycznymi ani nie przestrzega zasad realizmu. Po drugie, w warstwie ideowej,
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Tekst ten nabiera innego sensu, gdy zdamy sobie sprawę, iż autor był wieloletnim współpracownikiem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Nie przekreśla to, z mojego punktu widzenia,
możliwości uznania analizowanego artykułu za rozliczeniowy, jednakże każe zachować spory wobec
niego dystans. Trudno debatować nad szczerością żywionej postawy. Uwagę tę umieszczam na
marginesie, gdyż w tym miejscu interesuje mnie przede wszystkim analiza tekstowa. Warto jednak
zastanowić się, w jakim stopniu współpraca z tajnymi organami państwa wiązała się z doświadczeniem historycznym, w jakim był to przejaw koniunkturalizmu, a w jakim postawa taka wpływała
na szczerość wypowiedzi krytycznych. Zob. J. S i e d l e c k a, Kryptonim „Liryka”. Warszawa 2009.
„Kuźnica”, której redaktorem naczelnym był S. Żółkiewski, od samego początku przejawiała jasno
określoną linię programową, jej podstawę stanowił marksizm. Skierowana była wprawdzie do
szeroko rozumianej lewicy, jednak niezmiernie mocno propagowała bliski władzy model literatury.
„Twórczość” z kolei, na której łamach tekst swój opublikował Koźniewski, miała bardziej otwarty
charakter, a jej pogląd na literaturę w nowej rzeczywistości był bardziej wyważony, nad czym
czuwał K. Wyka, nb. sam piszący przed wojną o Brzozowskim. Zob. S z a r u g a, op. cit., s. 216–218.
Zob. KS 3: „Ponieważ nie sposób przyznać tej powieści wysokich zalet artystycznych, przynajmniej
w naszym rozumieniu, wyróżnienie to musimy przypisać jej tematowi”.
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powieść ta wychwytuje w Narodnej Woli to samo, na co zwracał uwagę Lenin22,
a więc „podział, który był konsekwencją ideologii indywidualnego terroru i jego
teoretycznego uzasadnienia”.
Wytwarzał on [tj. podział] grupę bohaterów ofiarników, którzy poświęcali swe życie służeniu sprawie. Życie takiego bohatera było święte i czyste, wolne od wszelkiej egoistycznej myśli, od dążenia do
filisterskiego szczęścia, czyn bohaterski zaś i śmierć z rąk tyrana były tego życia pięknym zakończeniem.
Poza tymi bohaterami-ofiarnikami istnieje już tylko bierna masa, o której wyzwolenie walczy się, masa
podziwiająca swego bohatera i oczekująca od niego czynu. [KS 4]

Jeżeli autorka przywołuje postać Lenina, to wyłącznie po to, żeby uzasadnić
własne prawo do wyrażania pochlebnych opinii na temat Płomieni, a takie w recenzji się pojawiają. Kulczycka-Saloni – w przeciwieństwie do Adamczewskiego i Koźniewskiego – stara się uniknąć wpisania w tekst swojego emocjonalnego nastawienia do filozofa. Mimo to ma trudność nie tyle z dookreśleniem stanowiska zajmowanego wobec recenzowanej powieści, ile z koniecznością przeanalizowania
własnych zapożyczeń intelektualnych. Podobnie jak wcześniej omawiani autorzy,
Kulczycka-Saloni zapoznała się przed wojną z myślą Brzozowskiego. Świadectwem
tego zainteresowania jest chociażby artykuł z „Ruchu Literackiego” z 1935 roku23.
Choć recenzentka za wszelką cenę stara się ukryć swoje zaangażowanie w przedmiot
opisu, to pojawiają się wewnątrztekstowe znaczniki pozwalające sądzić inaczej.
Kulczycka-Saloni bardzo dużo uwagi poświęca przedstawieniu światopoglądu
i emocji bohaterów Płomieni. Robi to z niezwykłą pasją, o czym zaświadcza nie
tylko ilość miejsca poświęcona każdemu z nich, ale także leksyka, wyrażająca
uczucia, np.: „namiętność”, „nienawiść”, „szaleńczy”, „głębokie piękno”, „potężny”.
Kładąc nacisk na emocjonalną i ideową warstwę utworu Brzozowskiego, Kulczycka-Saloni stara się wydobyć te elementy, które ukazują trudności i przeszkody stojące na drodze do uczynienia z komunizmu zwycięskiej doktryny24. Wprawdzie nie
ma w tej recenzji bezpośredniego nawiązania do pokolenia międzywojennego i jego
doświadczenia wojny, ale pośrednio zostało ono wpisane w historię działaczy Narodnej Woli25.
W swojej konkluzji i wymowie ogólnej recenzja Kulczyckiej-Saloni nie pozostawia pola do dyskusji, nie ma tu otwartego zakończenia, lecz jest to tekst zamyka-
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Sporo miejsca na początku swojego artykułu poświęca autorka niekorzystnej wizji Narodnej Woli
i jej działaczy w literaturze europejskiej.
J. K u l c z y c k a - S a l o n i, Z badań nad twórczością Stanisława Brzozowskiego. Monografia Bogdana Suchodolskiego i praca Jerzego Brauna. (Rec.: B. S u c h o d o l s k i, Stanisław Brzozowski,
rozwój ideologii. Warszawa 1933. – J. B r a u n, Metafizyka pracy i życia. Rzecz o Stanisławie
Brzozowskim. Warszawa 1934). „Ruch Literacki” 1935, nr 2. Zob. też artykuł tej autorki Na marginesie książki o Stanisławie Brzozowskim zamieszczony w „Poloniście” (1934, nr 5).
Zob. KS 4: „W uczestnikach Narodnej Woli podkreśla [Brzozowski] przede wszystkim potężną,
skupioną siłę, jakieś ześrodkowanie całej psychiki na jednej sprawie. Każdy »narodowolec« to
człowiek niezwykły, wywierający ogromny, czarodziejski niemal wpływ na otoczenie, urzekający
swoją osobowością”.
Zob. KS 4: „Nastrój walki [...] oddany jest w sposób sugestywny i przekonywający. Mamy dwie
strony walczące: policję oraz niewidzialnych i nieuchwytnych burzycieli porządku na tle przerażonej ludności »cywilnej«, pozornie neutralnej, w rzeczywistości jednak pełnej sympatii dla rewolucjonistów mimo strachu przed represjami”.
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jący, dający jasny komunikat, w jaki sposób należy czytać nie tylko historię ruchu
rewolucyjnego w Rosji, ale także samo dzieło Brzozowskiego – czego wyraz stanowi
następujący fragment wieńczący analizowany artykuł:
nie dał [Brzozowski] dziejów Narodnej Woli, tylko jej l e g e n d ę, zrodzoną z głębokiego dla niej entuzjazmu. Przy tej postawie nie mógł naturalnie zająć postawy krytycznej, nie mógł dostrzec w tym ruchu
jego pierwiastków wstecznych, cały nacisk położył na jasne strony „narodniczestwa”, te właśnie, które
Lenin scharakteryzował jako wysunięcie ogólnodemokratycznych postulatów i walkę przeciwko wszelkim
pozostałościom średniowiecza i pańszczyzny. [KS 4; podkreśl. P. R.]

W latach 1945–1948 w omawianych pracach dominuje postawa rozrachunku
z przeszłością, często powiązana z rozliczeniami długu intelektualnego zaczerpniętego jeszcze w Dwudziestoleciu międzywojennym. Obok tych tekstów pojawiają się
nieliczne, ale dobitne w swym przekazie artykuły próbujące powołać Stanisława
Brzozowskiego na patrona nowych czasów. Właśnie taki charakter ma szkic Ideologia Brzozowskiego a chwila obecna, zamieszczony w pierwszym numerze „Zdrojów Sztuki, Literatury i Nauki” z 1945 roku26. Jego autor – Czesław Latawiec27,
podobnie jak wspominane już osoby, nie zainteresował się Brzozowskim dopiero
po wojnie. W roku 1926, mając 24 lata, opublikował na łamach „Nowych Wici”
pracę zatytułowaną Żeromski a Brzozowski28. Ten młodzieńczy tekst, utrzymany
w duchu bezkrytycznej apologii, jest w gruncie rzeczy streszczeniem najważniejszych
poglądów filozofa. Według Latawca był on typem krytyka-prokuratora, opanował
umiejętność syntezy różnych prądów filozoficznych, charakterystyczna była dla
niego autokreacyjność podmiotu i traktowanie świata zewnętrznego jako materiału, w którym podmiot może realizować swój potencjał twórczy. Podkreślona zostaje przez autora anarchizująca tendencja w pismach Brzozowskiego, która nie
mogła się w pełni zrealizować ze względu na rozwiniętą w jego przypadku filozofię
pracy. W zakończeniu Latawiec porusza problem „nawrócenia” młodopolskiego
filozofa, biorąc je za dobrą monetę i traktując jako nieuniknioną konsekwencję
drogi myślowej Brzozowskiego29.
O prawie 20 lat późniejszy tekst, pisany w zupełnie nowej rzeczywistości, utrzymany jest w podobnym, aprobatywnym i bezkrytycznym tonie. Rozpoczyna go, tak
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Według informacji zaczerpniętych z Centralnego Katalogu Czasopism Polskich 1801–1950 Biblioteki Narodowej wyszedł tylko jeden numer tego czasopisma z polecenia Poznańskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Wydziału Kultury i Sztuki Związku Zawodowego Literatów w Poznaniu.
Zob. biogram Cz. Latawca autorstwa L. S ł o w i ń s k i e g o (w: Słownik badaczy literatury polskiej.
Red. J. S t a r n a w s k i. T. 2. Łódź 1998, s. 274–276).
Cz. L a t a w i e c, Żeromski a Brzozowski. „Nowe Wici” 1926, nr 1. Z danych zamieszczonych w Centralnym Katalogu Czasopism Polskich 1801–1950 Biblioteki Narodowej wynika, iż ukazały się trzy
numery czasopisma, wszystkie w 1926 roku, w Poznaniu, nakładem Koła Polonistów. Redaktorem
naczelnym był S. Balicki, redaktorem odpowiedzialnym Latawiec. Warto zaznaczyć, że Nowy Korbut
jako lokalizację artykułu podaje „Nowe Treści”, a takiego czasopisma nie znalazłem w przywołanym
tu katalogu. Wszystko wskazuje na to, że zaszła pomyłka.
Na podstawie dostępnych materiałów, w tym wspomnianej noty biograficznej, trudno powiedzieć
cokolwiek pewnego na temat międzywojennych poglądów politycznych Latawca. Praca z 1926 roku
nosi wprawdzie wyraźny ślad wpływu myśli konserwatywnej i katolickiej, nie da się jednak zaliczyć
tej pracy do pism inspirowanych myślą nacjonalistyczną. Również fakty z życia Latawca nie dają
szansy na określenie jego postawy ideowej.
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jak w przypadku artykułu autorstwa Andrzeja Trzebińskiego, passus wskazujący
na wielkie zadanie, jakie stoi przed Polakami u progu wolności:
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że naród polski znajduje się obecnie na rozdrożu, jakiego
dzieje dotychczas nie znały. Stoimy w obliczu nowej rzeczywistości, narzuca się nam konieczność przewartościowania wielu wartości, pożegnania się z całą mocą złudzeń i nałogów myślowych, jako też
zdobycia nowych sprawdzianów, nowych drogowskazów życiowych. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę,
że nikt ich tyle nie jest w stanie dostarczyć, co Brzozowski, niczyja twórczość bowiem nie jest tak aktualna, niczyja nie ma tylu punktów stycznych z chwilą obecną, co jego twórczość. [L 11]

Tekst, z którego pochodzi ten fragment, jest nie tylko próbą zwrócenia uwagi na
wyjątkowość momentu dziejowego i na konieczność znalezienia patrona ideowego,
który pozwoliłby budować spójną wizję nowej Polski. Stanowi też kontynuację myśli
zawartych w przedwojennym numerze „Nowych Wici”. Podobnie jak wtedy, dla Latawca najistotniejszy w pismach Brzozowskiego jest wymóg nieprzerwanej pracy
fizycznej, przekształcającej rzeczywistość podług ludzkiej woli, a w działaniu tym
stwarzanie nowego podmiotu dziejowego, odpowiedzialnego za siebie i otaczający
świat, jednocześnie zaś tworzenie nowego narodu30. Poglądy Latawca z 1945 roku
cechuje niezachwiana pewność co do własnych racji i przekonanie, że u autora
Płomieni można znaleźć wszystko, czego potrzeba człowiekowi, którego zaprojektował
komunizm. Artykuł Ideologia Brzozowskiego a chwila obecna jest więc kontynuacją
dawniejszych wątków i ich uzupełnieniem o to, co nabiera mocy w nowej rzeczywistości i co wydawało się autorowi zgodne z ówcześnie dominującymi przekonaniami
społeczno-politycznymi. Chodzi m.in. o krytykę szlachetczyzny jako zgubnego dla
Polski modelu stosunków społecznych, których przedłużeniem miały być rządy
Piłsudskiego i wywodzącej się od niego sanacji. Krytyka tego ugrupowania opiera
się wyłącznie na przesłankach zaczerpniętych z prac Brzozowskiego, a celem pozytywnym owej krytyki jest chęć stworzenia nowego człowieka, o jakim marzył autor
Idei. Wiarę w moc przypisaną ludzkości wyraża Latawiec w iście młodopolskim
stylu:
Nie uciekać, nie drżeć i tchórzyć, ale opanować to straszne piekło, poddać je swojej woli, zatriumfować nad nim szerokim, zwycięskim śmiechem i róść w moc, w nieskończoną potęgę. Wypowiedzieć
żywiołom walkę, skuć je, niech warują jak psy, i podporządkować woli ludzkiej – to jest jedynie godne
człowieka. [L 13]

Dla Latawca idea budowy Polski komunistycznej, gdzie podstawą jest przemysł,
uzależnienie natury od rozumu ludzkiego i jego wytworów, musiała się wydawać
niezwykle bliska postulatom, jakim hołdował sam Brzozowski. Siłę uzdrowicielską
widział w nowej, biologicznie pojmowanej ludzkości, której urzeczywistnieniem był
proletariat (L 13).
Trzeba by zwrócić uwagę na jedną, szczególnie rzucającą się w oczy właściwość
tekstu. Otóż w idei nieograniczonej mocy człowieka, opartej na przesłankach biologicznych, nie doszukuje się autor zalążków faszyzmu. W żaden sposób nie wiąże
30

I-2.indd 36

Zob. L 13: „Marzył on [tj. Brzozowski], że proletariat sięgnie po najwyższe zdobycze wiedzy i techniki i za ich pośrednictwem wykuje nową rzeczywistość [...]. Proletariat przekuje społeczeństwa na
samowładnie rządzące sobą organizmy pracy, takim organizmem będzie Polska, ojczyzna prawdy,
klasyczny kraj samorządu człowieka”.
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Brzozowskiego z nacjonalizmem ani z wiarą w siłę rasy, co było w tamtym czasie
często podnoszoną sprawą. Być może, to owa ufność we własną interpretację zagadnienia, odmienną od przyjętej później wykładni, spowodowała, że Latawiec nie
zabierze już głosu w dyskusji toczącej się w kolejnych latach. Bezgraniczna wiara
badacza w ideały młodości, nie zachwiana doświadczeniami wojennymi, okazała
się wyjątkowa na tle ówczesnych wypowiedzi. W takiej nieugiętej postawie widać
jednak pewną dozę fanatyzmu. Obydwa teksty, przed- i powojenny, są niezwykle
agresywne w wymowie, nie stwarzają pola do debaty. W swojej bezkompromisowości Latawiec nie zauważa, że popada w koleiny utarte w dyskusjach prowadzonych
w latach dwudziestych XX wieku. To, z czym starali się sobie poradzić Adamczewski czy Koźniewski, a więc idea siły, biologizmu, specyficznie pojętego nacjonalizmu,
dla Latawca jest niezbitym dowodem na paralelność doktryny komunistycznej
i koncepcji głoszonych przez młodopolskiego filozofa. Na tle dyskusji toczonych
w pierwszych trzech powojennych latach postawa prezentowana przez krytyka
należy do rzadkości, sposób zaś przejścia między czasami przed- i powojennymi
okazuje się karkołomny. Nawet próby wplecenia tak ważnych dla komunistów
haseł, jak proletariat czy przemysł, w tkankę myśli Brzozowskiego nie mogły uchronić Latawca przed możliwym posądzeniem o sprzyjanie poglądom reakcyjnym.
Obrana przez niego droga rozliczenia się z ideami młodości, a właściwie ich podtrzymania czy nawet wzmocnienia, okazała się w tamtych czasach ślepą uliczką,
gdyż była zbyt bliska założeniom faszystowskim, odpowiedzialnym za gehennę
drugiej wojny światowej.
Autorzy przywołanych przeze mnie tekstów, pozostając – chcąc czy nie – uczniami Brzozowskiego, przyswoili sobie imperatyw kształtowania siebie i świata podług
woli, odpowiedzialności za swoje życie. Jednak idee nie zawsze można przekształcić
w czyn, a ludzkie działania ograniczone są przez najróżniejsze czynniki. Jak pisać
o jednostkach, na których oczach rozgrywały się dramatyczne wydarzenia? Nie
stanowi problemu uznanie, że kompromisowa postawa tych osób wynikała z chęci
przypodobania się nowej władzy. Łatwo przypiąć im łatkę cyników, karierowiczów
bądź zdrajców ideałów własnej młodości31. Klasyfikacja podług tych kategorii jest
jednak – w moim odczuciu – niedopuszczalna. Analizując teksty omawianych autorów, należy wziąć pod uwagę warunki, w jakich były one tworzone, a zarazem
stosować zasadę ograniczonego zaufania. Nietrudno bowiem popaść w pułapkę
zarówno uproszczonej psychologizacji, jak i bezkontekstowej analizy materiału.
Najlepszym, choć z pewnością niedoskonałym rozwiązaniem jest spojrzenie na te
artykuły jak na wyraz przekonań, chęć komunikacji ze światem. Ich strukturę
należy zaś badać wielostopniowo, przy użyciu wszelkich narzędzi wypracowanych
przez literaturoznawstwo. Trzeba też dostrzec ideowy i pragmatyczny charakter

31
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W ciekawy sposób o przeżyciach pisarzy zaraz po wojnie pisze G. P. B ą b i a k w Doświadczeniu
totalitarnym polskich twórców kultury po 1945 roku (na podstawie dzienników Iwaszkiewicza,
Nałkowskiej, Szczepańskiego, Lechonia), zamieszczonym w zbiorze Doświadczenie i dziedzictwo
totalitaryzmu na obszarze kultur środkowoeuropejskich (Red. J. G o s z c z y ń s k a, J. K r ó l a k,
R. K u l m i ń s k i. Warszawa 2011). Autor krytykuje praktykę pewnych środowisk historyków,
którzy wyłącznie na podstawie dokumentów szafują wyrokami. Zamiast tego proponuje on zwrócenie uwagi na zawiłość losów jednostek wplątanych w Wielką Historię.
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wypowiedzi. Jednocześnie powinno się przyjrzeć ich uwikłaniom w grę różnorodnych
sił społecznych, politycznych i kulturalnych – epok, w których powstawały.
Zrozumienie dyskusji o Brzozowskim jako istotnego elementu życia społecznego i kulturalnego nie byłoby możliwe bez wzięcia pod uwagę pism ukazujących
się poza granicami kraju. Analiza głosów dobiegających z oddalenia pozwala wprowadzić dodatkowe argumenty, rzucające więcej światła na konkretne postawy,
wybory i wyznawane poglądy. Właśnie w tym kontekście należy postrzegać artykuł
Stefanii Zahorskiej Myśli o Brzozowskim, wydrukowany w 1945 roku w Londynie.
Jak podaje Maciej Urbanowski, są to fragmenty większej pracy, która nigdy nie
została opublikowana (zob. Z 249). Tekst Zahorskiej wyraźnie dzieli się na dwie
części: jedną z nich jest wnikliwa interpretacja najważniejszych dla Brzozowskiego problemów filozoficznych, z teorią poznania na czele, druga to próba powiązania idei autora Płomieni z burzliwymi wydarzeniami 1945 roku. Przy tym drugim
aspekcie pragnę się na chwilę zatrzymać. Jego dokładniejsza analiza jest niezwykle ważna, jeżeli chcemy zrozumieć postawy i poglądy twórców piszących w Polsce
i poza jej granicami. Podobnie jak ci pierwsi – Zahorska doskonale uświadamia
sobie niezwykłość momentu historycznego, w którym znalazł się świat, a szczególnie Polska ze swoim geopolitycznym położeniem. W takiej sytuacji, analogicznie
do pozostałych intelektualistów, autorka zastanawia się nad przemianami ideowymi i możliwością ustanowienia dla nich patrona. Brzozowski nadaje się do tego
doskonale nie tylko ze względu na swoje marksistowskie inspiracje, ale także
dlatego, że, „jak [...] żaden pisarz polski, jest związany z kulturą europejską, żyje
myślą europejską wszystkich czasów, wszystkich krajów, wszystkich dziedzin
twórczości” (Z 260). Postać i filozofia Brzozowskiego zarówno miałyby patronować rodzimym dyskusjom wokół zagadnienia lewicy, jak i wpisać je w szerszy,
europejski krąg. Postawa taka nie może dziwić u osoby przebywającej na emigracji, patrzącej na polskie życie polityczne, kulturalne i naukowe z szerszej perspektywy. Ta pozycja oddalenia daje Zahorskiej niezaprzeczalną przewagę nad rodakami pozostającymi w kraju. Uświadamiając sobie tę wyjątkowość, autorka
stwierdza:
faktem jest, że nasze życie emigracyjne przechowało niemal bez zmiany ten przedwojenny typ myślenia
i tę postawę cząstkową, „bezwyznaniową”, na wewnątrz i na zewnątrz sceptyczną. W Kraju musiało się
wiele zmienić. I może właśnie jednym z dowodów tej zmiany, dążenia do scalenia poglądów, do uświadomienia sobie ogólnej postawy wobec życia, jest zwrócenie się do Brzozowskiego. [Z 263]

Stanowisko Zahorskiej jest, z jednej strony, obce, z drugiej zaś bliskie takim
osobom, jak Adamczewski, Koźniewski czy Kulczycka-Saloni. Zahorska widzi bowiem w socjalizmie Brzozowskiego ogromną wartość, element, który powinno się
uwzględnić w programie ideowym nowej Polski, na co kładzie akcent w przytoczonym fragmencie. Jednocześnie utrzymuje, że nie może być to socjalizm w wydaniu
narzucanym przez Związek Radziecki. Powołuje się tu na samego Marksa, twierdząc:
Dla Marksa socjalizm był nieodłącznie zespolony z demokracją, i budował on wizję rozwoju socjalistycznego ustroju na podłożu istniejącej demokracji. Choć hasła socjalistyczne były motywem rewolucji rosyjskiej, choć szła ona początkowo po tej linii, w dalszym jej rozwoju dominujące okazały się
inne czynniki, które zalały pierwotne ideologiczne, socjalistyczne tendencje. Unicestwiły je nie dlatego,
że taka logika tkwiła w samej ideologii, ale dlatego, że materiał ludzki, stopień jego cywilizacji, tradycje
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historyczne, w ogóle całość materialnego i psychicznego poziomu tego olbrzymiego i niejednolitego
zbiorowiska ludzkiego narzucił realny bieg jego historii. [Z 264]32

Postawa Zahorskiej wobec komunizmu rosyjskiego jest jednoznaczna i odbiega
od postaw wyrażanych w tym samym czasie w kraju. Autorka posługuje się typową
dla późniejszych rewizjonistów argumentacją odwołującą się do źródeł ideowych,
udowadniając w ten sposób, że droga radziecka stanowiła owej myśli wypaczenie33.
Nie jest to jednak postawa odrzucenia socjalizmu jako takiego. Wręcz przeciwnie.
Zahorska, krytykując jego wypaczenia – np. determinizm, nadmierne upartyjnienie
czy wreszcie złączenie go z dziejami Rosji, przyznając, że „socjalizm poniósł także
wielką porażkę, że nie spełnił wszystkich pokładanych weń nadziei” (Z 265), zaznacza równocześnie:
Ogrom dokonań socjalizmu i jego wpływ na bieg rozwoju może być dlatego przeoczany, że stał się
on własnością całych społeczeństw, w ich obrębie także przeciwników socjalizmu. Nie tylko zmieniło
się pod jego wpływem położenie klasy robotniczej, nie tylko sprawy gospodarcze doznały przemian pod
tym naciskiem, ale cały nasz styl życia i myślenia jest pod świadomym lub nieświadomym wpływem
socjalizmu, podobnie jak wizja przyszłości i jej planowanie. [Z 264–265]

Na taką recenzję wystawioną socjalizmowi mogła pozwolić sobie jedynie osoba
przebywająca na emigracji, wyposażona w inne doświadczenie niż autorzy krajowi,
których losy wojenne i sytuacja po 1945 roku zmusiły, pod wpływem nacisku
i cenzury, do umiejętnego pytania o sens socjalizmu Brzozowskiego. Furtką dla
wyrażenia nieortodoksyjnych myśli było przybranie postawy sceptycznej, uchylającej się od udzielania jednoznacznych odpowiedzi. Trudno twierdzić w tym wypadku, że twórcy krajowi popadali w swego rodzaju koniunkturalizm. Zapewne nie
mogli – tak jak Zahorska – otwarcie pisać o własnych przekonaniach, nie wolno im
wszakże zarzucić nieszczerości. Obie strony pokazują bowiem schizmatyczną rolę
Brzozowskiego jako marksisty. W kraju nieprawowierność tę częściej interpretowano jako kierowanie się w stronę faszyzmu, Zahorska zaś uznaje ją za odżegnanie
się od tendencji totalitarnych. W jej ujęciu socjalizm Brzozowskiego powinien być
szczepionką przeciwko wypaczeniom stalinowskiego komunizmu (zob. Z 266).
Swoje rozważania autorka kończy mocnym słowami:
Przyszłość, która rysuje się przed nami, jest bardziej tragiczna aniżeli wszystko, o czym mógł myśleć Brzozowski. Jeżeli wojna zakończy się pokojem, zapewniającym nam istotną niepodległość, wrócimy do Kraju, który trzeba będzie budować od nowa, w warunkach najtrudniejszych. Jeżeli pokój odbierze niepodległość nam i Europie Środkowej, walka – choć w zmienionej formie – będzie trwała dalej.
Europa będzie się broniła przed tym, aby spóźniony proces rozwojowy Rosji nie stał się przyczyną
upadku kultury europejskiej. Będzie się broniła przed niwelacją w dół. [...]
Koniec wojny nie będzie dla nas w żadnym wypadku końcem trudów. Bardziej niż kiedykolwiek
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trzeba nam mocnej woli. Trzeba nam takich poglądów, które kierowałyby naszym wysiłkiem, które
byłyby ugruntowaniem naszej niezłomnie aktywnej postawy.
Filozofia Brzozowskiego – to są propozycje idące w tym kierunku. Propozycje do przemyślenia
i uzupełnienia. [Z 268]

Nie sposób odmówić Zahorskiej ogromnej przenikliwości politycznej. Autorka
doskonale zdawała sobie sprawę, jakie są możliwości czekające kraje Europy Środkowej, w tym Polskę, w sytuacji gdy wpływy w tej części świata przejmie Rosja
radziecka. Zahorska patrzyła jednak z odmiennej perspektywy. Nie wolno zarzucić
twórcom krajowym, że nie uświadamiali sobie swego położenia. Byli zupełnie inaczej doświadczeni i poddani innym naciskom. Prezentowanych przez nich stanowisk
nie można więc odczytywać jako naiwności politycznej i życiowej. Wręcz przeciwnie.
Należy ich zrozumieć, gdyż pisali oni o sobie i o nowej rzeczywistości, w której
przyszło im żyć, z jej wnętrza. Ukazywana przez nich postawa ideowa i życiowa nie
była wynikiem wewnętrznego zakłamania, ale brała się z konkretnych doświadczeń.
Łatwo orzec osobom nie wplątanym w ówczesny bieg wydarzeń, że w tym starciu
Zahorska miała rację i że stosowane przez nią interpretacje okażą się żywe 10 lat
później. Nam, ludziom patrzącym z oddali, z piedestału Historii dokonanej, szafowanie takimi ocenami przychodzi z łatwością. Tworzący w tamtym czasie nie mogli
wiedzieć, jak osądzą ich potomkowie, musieli działać, pisać i żyć w określonych
warunkach społecznych, historycznych i kulturowych.
Środowisko emigracyjne było bardzo zróżnicowane, składało się z przedstawicieli rozmaitych opcji politycznych i światopoglądowych. U Zahorskiej widać mocne
wpływy wartości socjalistycznych34. Nie wszyscy jednak przywiązywali tak wielką
wagę do tej właśnie linii ideowej myślenia Brzozowskiego. Przykład stanowi Gustaw
Herling-Grudziński, dla którego kluczowym wątkiem w odczytywaniu pism autora
Legendy Młodej Polski był postulat – wręcz nakaz – kształtowania siebie i otaczającego świata podług woli. We wstępie do Filozofii romantyzmu polskiego wydanym
w Londynie Herling-Grudziński nawiązuje do tekstu Zahorskiej, podnosząc problem
lektury dzieł Brzozowskiego w okresie istnienia Polski Podziemnej (H 270–271).
Podobnie jak autorka emigracyjna – uważa, że głoszone przez Brzozowskiego idee
wymagają dogłębnego przemyślenia i przeanalizowania w nowym kontekście dziejowym35. W jego mniemaniu zachłyśnięcie się twórcą Idei jest powierzchowne
i dalekie od zrozumienia podstawowego przewartościowania polskiego romantyzmu.
W ujęciu Herlinga-Grudzińskiego rodacy pozostający w kraju ciągle nie pojęli, że
przetrwanie narodu musi być uzależnione od życia przepełnionego czynem i pracą,
które to kategorie są centralne dla całej filozofii Brzozowskiego.
Poza wspomnianym nawiązaniem do Zahorskiej tekst milczy o nastawieniu
autora do zachodzących w Europie przemian. Można jednak sądzić, że wybranie
konkretnej pracy Brzozowskiego i pisanie do niej wstępu miało być w pewnym sen-
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Słownik podaje, że autorka została aresztowana w latach dwudziestych za domniemane kolportowanie czasopism Kominternu. Zob. B. D o r o s z, Zahorska Stefania. Hasło w: Współcześni polscy
pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, t. 9 (2004).
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żyła złota. Czas, warunki, zainteresowania i tendencje sprawiają, że się autora Idei ciągle »odkrywa«”.
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sie głosem w dyskusji, zajęciem stanowiska. W swojej Nocie o Brzozowskim Herling-Grudziński nieustannie podkreśla konieczność działania i mężnego zmierzenia się
z „najgroźniejszą nawet rzeczywistością” (H 276). W tej interpretacji Brzozowski
urasta do roli tytana walki, który musi stać się wzorem dla Polaków, by ich ojczyzna
mogła uzyskać pożądany kształt. Nie da się tego zrobić jedynie w sensie ideowym,
ale należy tę rzeczywistość wykuwać w nieustannym działaniu, co podkreśla Herling-Grudziński, przywołując znany fragment z Legendy Młodej Polski:
Tu – oto tu, między fabrycznym młotem a chłopskim pługiem, między proletariuszem-robotnikiem
a polską chłopską wsią zaczyna się, poczyna Polska. Tu jest koncepcja nie z bibuły i druku, lecz z ciała i krwi, tu jest młoda Polska, która oto już jest, żyć usiłuje wobec pozaludzkiego i międzyludzkiego
żywiołu [...]. [H 274]

Ten heroizm czynu przeciwstawiony jest krytykowanej przez Brzozowskiego
Polsce zdziecinniałej, biernej, poddanej szlacheckiej spuściźnie w jej najgorszej
odsłonie. W swoim omówieniu filozofii i krytyki literackiej autora Idei Herling-Grudziński wyróżnia dwie ścieżki, którymi może pójść naród: albo podejmie ciężką
pracę przy budowie nowej rzeczywistości, albo ulegnie bierności szlacheckiej.
Pierwsza, choć heroiczna i trudna, jest w jego oczach jedynym możliwym wyborem.
Zatem Notę o Brzozowskim należy uznać za ilustrację toczącej się dyskusji nad
spuścizną filozofa w powojennej Polsce, a także za świadectwo różnicy zdań i interpretacji dziedzictwa polskiej myśli w środowiskach emigracyjnych. Przykłady
Zahorskiej i Herlinga-Grudzińskiego pokazują, że autor Legendy Młodej Polski
dzielił i był zarzewiem sporu nie tylko w swojej ojczyźnie, ale też poza jej geograficznymi granicami. Jest to jednak ciągle ten sam spór o to, jak powinny wyglądać
nowy świat i nowy człowiek po drugiej wojnie światowej.
Częste w analizowanych tekstach wyprawy w Dwudziestolecie nie tylko miały
charakter osobisty i biograficzny, lecz wiązały się także z próbą pisania historii
ruchu komunistycznego w Polsce w oparciu o rodzime tradycje, by w ten sposób
móc legitymizować nowy porządek36. Była to sprawa wielkiej wagi, gdyż pozwalała
udowodnić, że polski komunizm i w ogóle początki myśli lewicowej sięgały jeszcze
czasów przedwojennych. Twierdzenie takie wydać się musi oczywistością. W tamtym
okresie, w latach 1945–1948, był to jednakże istotny element gry politycznej. Obejmowała ona walkę o świadomość ideową w nowej rzeczywistości. Element tej walki stanowił bój o interpretację myśli Brzozowskiego i jego pism, a więc o tożsamość
polskiej lewicy rewolucyjnej. Odniosę się do dwóch przykładów pozwalających
stwierdzić, jak ważne okazało się szukanie wsparcia wśród przedwojennych intelektualistów o proweniencji lewicowej. Wykorzystywano ich nawet wtedy, gdy daleko im było do komunizmu.
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Wydana w 1947 roku w „Wiedzy i Życiu” praca Ludwika Frydego z przedmową
Ryszarda Matuszewskiego37 miała odegrać rolę archetypicznej – lewicowej z ducha
– krytyki Brzozowskiego. Artykuł napisany został jeszcze w 1939 roku, nie doczekał
się publikacji z powodu wybuchu wojny. Autor rozprawy, oprócz wydrukowanego
pośmiertnie tekstu, znany jest z innego szkicu o młodopolskim filozofie, pochodzącego z 1938 roku, w którym dokonuje krytyki jego poglądów i w którym widać
zalążki o rok późniejszego artykułu.
Praca Frydego Stanisław Brzozowski jako ideolog inteligencji polskiej oraz wcześniejsza – zatytułowana Brzozowski jako wychowawca38 – zawierały argumenty
doskonale nadające się do walki z dziedzictwem ideowym młodopolskiego filozofa,
a szczególnie z jego nieortodoksyjnymi odczytaniami Marksa. Nie dość, że nie straciły one na sile w czasie wojny, to w nowej rzeczywistości społecznej nabrały większej wartości. Nie rekonstruując w pełni dowodzenia Frydego, pozwolę sobie wymienić te zarzuty, które mają niebagatelne znaczenie w dyskusji nad dziedzictwem
intelektualnym Brzozowskiego zaraz po wojnie. Są to kolejno: mętność stylu, pochwała imperializmu, nadmierny psychologizm i będący jego konsekwencją subiektywizm, oderwanie od faktów społecznych, a nade wszystko podkreślana nieustannie, jawna bądź ukryta, pochwała mieszczaństwa. Nie darmo tekst z 1939 roku
traktuje Brzozowskiego właśnie jako ideologa tej klasy społecznej. Z perspektywy
władzy artykuł Stanisław Brzozowski jako ideolog inteligencji polskiej był doskonałym narzędziem w walce ideologicznej. Jeszcze przed wojną wybitny krytyk udowadniał, że autor Legendy Młodej Polski nie tylko nie jest marksistą, nie tylko nie
uważa klasy robotniczej za przewodnią siłę ludzkości, ale gloryfikuje inteligencję
w jej najbardziej wstecznej i faszystowskiej odmianie. Wszystkie te argumenty pojawiają się w tekstach Frydego i nie trzeba było w żaden sposób dodatkowo podkreślać ich wymowy. Same w sobie miały bowiem potężną siłę rażenia, która została wzmocniona przez wydarzenia historyczne.
Wydana po wojnie praca to ostra krytyka wymierzona nie tylko pod adresem
młodopolskiego filozofa i brzozowszczyków, ale także pod adresem środowiska
naukowego zajmującego się dziedzictwem pisarza. Matuszewski, niejako z konieczności, doszukuje się w artykule Frydego odstępstw od przyjmowanej w 1947 roku
wykładni marksizmu. Dla przedwojennego krytyka kategorie ekonomiczne były
drugorzędne wobec kategorii filozoficznych i społecznych. Błąd ten wytyka Matuszewski nie tyle w celu ujawnienia niedomagań aparatu krytycznego, jakim posługuje się Fryde, ile w celu wskazania, że pewne wydarzenia nie mogły być przezeń
odpowiednio zinterpretowane z powodu niedostatecznej wiedzy historycznej. Otwarta krytyka samego Frydego nie wchodziła w grę ze względów taktycznych. Prawdziwym wrogiem był Brzozowski. Nieortodoksyjność Frydego należało więc zamaskować, przypisując mu nieznajomość określonych procesów dziejowych i w ten sposób
ratując go przed oskarżeniem o reakcjonizm. Mechanizm naprostowywania nie dość
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ortodoksyjnych – z punktu widzenia Matuszewskiego – twierdzeń i przyjętych założeń badawczych najlepiej obrazuje następujący cytat:
Próba określenia przezeń [tj. przez Frydego] Brzozowskiego jako reprezentatywnego ideologa polskiej
inteligencji wymaga jednak dzisiaj pewnego dopełnienia. Słuszne wydawałoby się stwierdzenie, że był on
typowym ideologiem pewnego tylko odłamu tej inteligencji, w pewnym, dziś już w dużo większym stopniu
niż w czasie, w którym powstała praca Frydego, zamkniętym okresie dziejowym. Inteligencki, w sensie
oderwania od realnego podłoża i związków z szerszą bazą społeczną, charakter nosiła nie tylko postawa
grupy rządzącej Polską od maja 1926 do września 1939, za której odległego myślowego prawodawcę
mógł być po części słusznie uważany Brzozowski, ale również i postawa większości jego krytyków,
z Frydem włącznie, nie opierających analizy wypowiedzi autora Idei o analizę istniejącego w czasie ich
pojawiania się układu stosunków społeczno-gospodarczych, których ideologia ta była wyrazem39.

W tym wypadku budowanie wspólnoty przekonań, szukanie poprzedników
antycypujących krytykę Brzozowskiego z pozycji komunistycznych – bądź w jakiś
sposób jemu bliskich – stawało się dla Matuszewskiego, zresztą nie tylko dla niego,
zadaniem ważniejszym niż krytyka. Takie konstrukcje oddzielające swoich od obcych mają wątpliwą wartość epistemologiczną, bezsprzecznie zaś odznaczają się
mocą perswazyjną. Budowanie wrogich sobie obozów stanowiło więc cechę zarówno polityki, jak i świata idei. W jednym i drugim wypadku dość szybko można było
z funkcji sojusznika zostać przeniesionym na pozycję wroga. Każdy taki ruch był
uzależniony od czasowych celów i sposobów tworzenia narracji historycznej40.
Sprzymierzeńcem w boju z Brzozowskim okazał się także Wacław Nałkowski,
skądinąd przychylny autorowi Idei. Ten wybitny polski geograf i działacz społeczny,
zmarły w tym samym roku co Brzozowski, pozostawił po sobie notatki mające być
wstępem do planowanej pracy o Legendzie Młodej Polski. Pierwszą wersję zapisków
opublikowano jeszcze przed wojną, w 1938 roku, w „Epoce”, prowadzonej przez
Henryka Lukreca. On też, w 1949 roku na łamach „Prasy Polskiej”, wspomina
o redagowanym przez siebie przedwojennym piśmie nie tylko jako o wielkim dziele,
ale też jako o jednym z nielicznych periodyków, który był w stanie przepowiedzieć
wojnę41 oraz późniejszą interpretację dzieł Brzozowskiego. Świadczyć o tym miała
przywoływana publikacja notatek Nałkowskiego42. Znaczenie tych notatek podkreśla przedruk wersji z 1938 roku w tygodniku „Nowa Kultura” (1951, nr 3)43.
Forma, w jakiej zostały zapisane uwagi krytyczne pod adresem Legendy Młodej
Polski, wskazuje na ich roboczy oraz osobisty charakter. Pojawiające się w nich
zarzuty niewiele odbiegają od tych, które stawiane były Brzozowskiemu jeszcze
39
40

41
42
43
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w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. Warto jednakże wspomnieć o krytyce
pracy, jaką przeprowadza Nałkowski. W sposób mocny i sugestywny stwierdza:
Skądże wezmą energię do pracy masy źle odżywiane? – Stracą resztki. Te więc resztki muszą być
użyte nie na pracę, lecz na walkę o zmianę warunków istnienia. Budzić energię w dzisiejszym ustroju
kapitalistycznym jest to wzmacniać wyzysk; bo cóż pomoże energia pracy wobec przewagi kapitału – ona
tylko powiększy jego panowanie. To wzdychanie do pracy fizycznej, ten jej kult (zgodnie z tołstoizmem),
wyrażający się także w „postępowej” pedagogice, jest reakcją, jest dążeniem do zbydlęcenia, zautomatyzowania człowieka; cały rozwój ludzkości dąży w przeciwnym kierunku, do wyzwolenia się od pracy
fizycznej44.

Obok wymienionych zarzutów dotyczących krytyki pracy wyłaniają się znane
oskarżenia o eklektyzm, szafowanie ocenami, mętność stylu. Nie treść tych notatek
odgrywa tu kluczową rolę, lecz sam fakt ich wydrukowania. Pojawiają się one na
łamach wspomnianych czasopism w dwóch różnych momentach. W przypadku
„Kuźnicy” chodzi o rok 1945, w przypadku „Nowej Kultury” o 1951 rok. Są to więc
dwa momenty w politycznej historii Polski o różnej wadze. Publikacja zapisków
w pierwszym numerze programowego periodyku polskiej inteligencji, w okresie
silnych walk ideowych, uwidacznia ich wymiar symboliczny. Składają się one na
nowy program powojennej lewicy. Choć nie opatrzone komentarzem, same w sobie
stanowią mocny znak obranej drogi. Pięć lat późniejszy druk jest wyłącznie poświadczeniem słuszności podjętych decyzji. Ponowna publikacja zapisków zdaje się dowodzić pojawienia się jakiegoś fermentu ideowego, który miała ona neutralizować.
Trudno jednak dociec, o jaki ferment mogło tu chodzić. Fragmenty zamieszczone
w „Kuźnicy” okazują się mniej napastliwe, są raczej rzeczowymi rozpoznaniami,
celnie poprowadzoną krytyką. Te znajdujące się w „Nowej Kulturze” zawierają sporą dozę emocji, wydają się poszarpane, niespójne. Dają jednakże jasny przekaz:
Brzozowski jawi się jako myśliciel wrogi klasie robotniczej, ideolog imperializmu
i wyraziciel interesów burżuazji. Choć przekonanie to trudno byłoby racjonalnie
wyjaśnić tylko na podstawie zamieszczonych materiałów, to przesłanie emocjonalne
wydaje się klarowne. W ten sposób, powołując się na przedwojenne autorytety Frydego i Nałkowskiego, prowadzono precyzyjnie określaną politykę historyczną45,
w której nie było miejsca dla idei i ludzi pokroju Brzozowskiego.
Wróćmy jeszcze na chwilę do lat 1945–1948 i przypomnijmy kolejną dyskusję
sprowokowaną nie tyle pismami Brzozowskiego, ile jego osobą. Jak bardzo niejednoznaczną był on postacią i jak wielkie emocje budził wśród polskiej inteligencji,
świadczy kilka krótkich tekstów opublikowanych w latach 1947–1948 na łamach
„Nowin Literackich”, poruszających tzw. sprawę Brzozowskiego. Jerzy Wyszomirski,
nauczyciel, literat, felietonista i tłumacz z rosyjskiego, nie mający większych związ-
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ków z lewicowymi partiami w przedwojennej Polsce46, postanowił podjąć problem
domniemanej współpracy młodopolskiego filozofa z carską Ochraną. Autor krótkiego artykułu, poszukując pretekstu do zajęcia się wspomnianym problemem,
powoływał się na wznowione Płomienie, choć od razu dodał, że zalegają one półki
i nie cieszą się szczególną popularnością (jak było naprawdę, trudno dociec)47.
Główny postulat artykułu stanowi ostateczne rozwiązanie sprawy Brzozowskiego.
W tym celu przytoczone zostały najważniejsze fakty dotyczące postawienia mu
zarzutu i samego procesu. Niestety, śmierć autora Legendy Młodej Polski, potem
zaś zawierucha wojenna – doprowadziły do zawieszenia wyroku. Fakt ten zaciążył
bardzo na biografii Brzozowskiego. Brak werdyktu okazał się bowiem doskonałym
powodem do snucia różnych domysłów i formułowania ocen w zależności od panującej koniunktury ideowej. Sam Wyszomirski przychyla się do stanowiska zakładającego niewinność oskarżonego. Powołuje się tu na argument profesora Witolda Klingera, twierdzącego, że osoba, która napisała Legendę Młodej Polski, nie
mogła być zarazem współpracownikiem tajnej carskiej policji48. Wprawdzie odwołanie się do argumentu natury psychologicznej wiąże się z małą siłą przekonywania,
ale Wyszomirski wykorzystuje taki argument w zakończeniu swojego artykułu.
Podobnie jak Adamczewski, uznaje, że tylko osoba biorąca pod uwagę kontekst,
w jakim żył i tworzył Brzozowski, oraz uwzględniająca jego charakter może dać
odpowiedź na pytanie, czy prawdopodobne było w jego przypadku dokonanie aktu
zdrady. Po raz kolejny uruchomienie argumentacji psychologicznej pozwala uniknąć jednoznacznej odpowiedzi co do ostatecznej winy bądź niewinności oskarżonego. Jest to gest zawieszenia, próba uchylenia się od udzielenia definitywnej odpowiedzi. Bardziej niż niechęć wobec wydawania kategorycznych ocen i sądów powinien zadziwić czytelnika powód, dla którego zostały wyciągnięte na światło dzienne
sprawy sprzed prawie 40 lat, i to takie, w których przypadku próżno było liczyć na
pojawienie się nowych dowodów przybliżających wyjaśnienie.
Replikę na tekst Wyszomirskiego nadesłała Alina Świderska – pisarka, tłumaczka i recenzentka, w czasie wojny zaprzysiężona członkini AK49, niemalże rówieśniczka Brzozowskiego. Warto przytoczyć tę wypowiedź w całości:
wznowienie sprawy Brzozowskiego uważam za niepotrzebne i – co najmniej – za nietaktowne. Zostały
nam po nim jego książki, które o nim świadczą i świadczyć będą tak długo, jak długo będzie trwała literatura polska – i pozostały niedowiedzione zarzuty, których echo słabnie coraz bardziej i o których
mało kto pamięta. „Verba volant, scripta manent”, święta prawda!... Wywoływanie ich na powrót rzuciłoby ponownie cień na jego pamięć, która już wybielała w świetle wieczności. Tym bardziej dotyczy to
grzechów młodości, zupełnie już zapomnianych, ponieważ wymarli już wszyscy, którzy by mogli coś
o tym powiedzieć, a które autor artykułu również przypomina znowu. Gdyby sprawa nie była na to za
poważna, należałoby zakończyć przysłowiem: „Panie Boże, broń mnie od przyjaciół”, itd.50

Czytając tę bogatą w emocje wypowiedź, powinno się rozumieć ją przede wszystkim jako walkę o dobre imię Brzozowskiego. Warto by było jednak przemyśleć,
46
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w jakim stopniu stanowi ona próbę zabrania głosu w dyskusji na temat filozofa,
która toczyła się w prasie. Można tylko podejrzewać, że Świderska zdawała sobie
sprawę z tego, że autor Idei zostanie użyty jako pionek w grze o władzę, dlatego
uznała za stosowne wyrazić żywione przez siebie przekonanie, a tym samym włączyć
się choć w minimalnym stopniu w krajową dyskusję.
W następnym roku na temat Brzozowskiego zabrała głos Wula Buberowa51,
żona Rafała Bubera – męża zaufania na procesie, mieszkająca w Nowym Jorku.
W swoim liście, podpierając się własnym doświadczeniem (była na rozprawach) oraz
materiałami i faktami, za wszelką cenę pragnęła udowodnić niewinność przedwcześnie zmarłego filozofa. Ton listu jest rzeczowy i daleki od emocji. Najistotniejsze
okazują się tu powody jego powstania. Zabranie głosu w dyskusji przez osobę powołującą się na swój bezpośredni udział w opisywanym wydarzeniu miało być
jednocześnie dowodem moralnym na niewinność Brzozowskiego. Buberowa wykorzystała tutaj nie tylko pozycję naocznego świadka, ale także przywilej mówienia
z zewnątrz. Tym sposobem mogła być przez czytelnika odbierana jako wydająca
obiektywne sądy, nie zamieszana w grę polityczną, w którą uwikłany został Brzozowski i – pośrednio – osoby mieszkające w Polsce. Mimo pozorów niezależności
deklaracja Buberowej stanowi mocne opowiedzenie się po tej stronie sporu, która
za żadną cenę nie mogła pozwolić na monopolizację dyskursu przez jednego nadawcę. Zabranie głosu ma również wymiar biograficzny. Buberowa była świadkiem
tamtych wydarzeń i za swój moralny obowiązek uznała obronę prawdy o wypadkach
sprzed 40 lat.
Ten mocny i autorytatywny sąd nie pozostał jednakże bez odpowiedzi. W numerze 22 „Nowin Literackich” z 1948 roku list do redakcji w sprawie Brzozowskiego wysyła Henryk Jabłoński52 – przyszły profesor historii, przed wojną członek PPS,
potem członek KRN i ważna postać życia politycznego okresu komunizmu. Jego
wypowiedź wniosła ciekawy wątek do dyskusji. Otóż Jabłoński, jak sam pisał,
przypadkowo, jeszcze w 1938 roku, natknął się w Archiwum Wojskowym, wśród
akt warszawskiego okręgu wojskowego, na specjalnie wydzielony plik opatrzony
nazwą „Sprawa B.”, który miał być przeniesiony do tajnej części archiwum53. Pojawiła się sugestia, że komuś z przedwojennego rządu zależało na ukryciu prawdy
o sprawie Brzozowskiego. Wyrażenie takiej opinii w 1948 roku jednoznacznie wiązało się z opowiedzeniem się za tezą, że Brzozowski był ideologiem sanacji. Równocześnie Jabłoński dodał, że list Buberowej nie mógł rościć sobie pretensji do zamknięcia dyskusji, gdyż nie wniósł do tematu niczego nowego54. Przy okazji tej
wypowiedzi warto zastanowić się, dlaczego autorowi tak bardzo zależało na próbie
ponownego rozpatrzenia problemu na podstawie materiału dowodowego, który,
zdaniem Buberowej, był kompletny, oraz jaki był cel wydobycia na światło dzienne
informacji o pliku dokumentów, które jeszcze przed wojną uległy utajnieniu, a które – wedle przypuszczeń – mogły mieć niebagatelne znaczenie dla rozwikłania
sprawy. Pojawia się tutaj szereg wątpliwości. Dlaczego Jabłoński, wiedząc o istnie51
52
53
54
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niu tych dokumentów, nie dążył do ich zbadania? Ani słowem nie wspomniał
o podjęciu takich starań. Dlaczego jeszcze przed wojną nie poruszył tej kwestii?
Dlaczego wreszcie sam nie powrócił do niej po wojnie, a jedynie zostawił pewne
tropy dla zainteresowanych (czy wiodły one do celu, to inna rzecz). Zbierając materiały do niniejszej pracy, nie znalazłem żadnych tekstów podnoszących problem
ujawnionych przez Jabłońskiego faktów. Na liście do redakcji jego zaciekawienie
się tzw. sprawą Brzozowskiego się kończy. W moim mniemaniu informacje tam
zawarte, jeżeli nie są zupełnie nieprawdziwe, to są mocno wątpliwe. Zabranie głosu
w tej dyskusji nie łączyło się – według mnie – z chęcią rozwiązania zagadki współpracy Brzozowskiego z Ochraną. Cel listu okazał się zarazem polityczny i ideologiczny. Autorowi chodziło nie tyle o odebranie Buberowej prawa do wypowiadania
się z pozycji naocznego świadka, ile o legitymizację tej wiedzy. Mogę jedynie snuć
przypuszczenia, że intencją Jabłońskiego było też ponowne zasianie wątpliwości
wśród czytelników co do niewinności autora Idei. Pytanie o to, czy działanie takie
wiązało się z naciskami politycznymi, czy spowodowały je prawdziwe przekonania
Jabłońskiego, musi pozostać bez odpowiedzi.
Cała dyskusja wokół sprawy Brzozowskiego pokazuje, jak żywe było zainteresowanie nie tylko głoszonymi przez niego ideami, ale także jego osobą. Wprawdzie
dotarłem jedynie do czterech tekstów (nie znalazłem większej liczby głosów w tej
dyskusji), dowodzą one wszakże różnorodności postaw i emocji żywionych wobec
zagadnienia. Nawet jeżeli poddany analizie materiał jest niepełny, to mogę śmiało
stwierdzić, że Brzozowski był nie tylko stawką w grze politycznej, ale też stawką
w grze o rozliczenie się autorów owych tekstów z własną przeszłością czy próbą
pełniejszej i spójniejszej narracji o swojej tożsamości. Tym samym podjęcie na nowo
tematu współpracy Brzozowskiego z carską Ochraną stanowi próbę opisania pewnej fazy dziejów wedle wersji wydarzeń rozpowszechnianej przez tychże autorów.
W taki zaś sposób legitymizują oni własne postawy, emocje, a także tożsamość,
która ma wymiar czasowy, czerpie więc pełnymi garściami z wydarzeń przeszłości.
Głosy w dyskusji, jaka toczyła się na łamach „Nowin Literackich”, doskonale odzwierciedlają różnorodność przekonań i prób dyskursywizacji historii i własnego
doświadczenia. Od wahania Wyszomirskiego, przez święte oburzenie Świderskiej
i narrację świadka – Buberowej, po mocno emocjonalny i nieprzychylny ton Jabłońskiego. Jeszcze raz muszę podkreślić, że głosy te, choć zabierane w konkretnej
sprawie, były tak naprawdę świadectwem rozdarcia między biografią i emocjami
a zaostrzającym się kursem politycznym. Zabranie głosu stanowiło więc nie tyle
przejaw własnych przekonań, ile element szerszego sporu o nową rzeczywistość
i jej podbudowę ideową.
Przytaczając i analizując teksty ukazujące się na łamach prasy w latach 1945–
1948, chciałem oddać niepewność, niejednoznaczność, a zwłaszcza bogactwo powojennego okresu. Twierdzenie, jakoby miał on wyłącznie charakter przygotowania
do procesu stalinizacji wszystkich dziedzin życia w Polsce Ludowej, może wydać
się uzasadnione tylko wtedy, gdy pod uwagę bierze się wydarzenia polityczne, do
tego ujmowane wyłącznie z perspektywy poczynań działaczy PPR. Jeśli zaś przyjrzymy się tekstom kultury, świadectwom epoki, te trzy lata jawią się jako czas
gorączkowego zabiegania o znalezienie dla siebie miejsca w nowym świecie. Chodzi
tu nie tylko o sferę materialną i przestrzeń życia codziennego, ale także o świat
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wartości i idei. Osoby pamiętające lata przedwojenne musiały poradzić sobie z dziedzictwem przeszłości, przepuszczając ją przez sito niedawnych wydarzeń historycznych. Skutkowało to wielorakimi decyzjami, rozciągającymi się w spektrum między
zamilknięciem w imię wyznawanych wartości a cyniczną współpracą z nową władzą.
Niestety, wraz ze zbliżaniem się grudnia 1948 wolna wymiana zdań stawała się
coraz bardziej utrudniona, a miejsce prawdziwej dyskusji zajmował stalinowski
monolog. Kwestie te nie należą już jednak do wyznaczonego zakresu badawczego,
tym samym nie poświęcam im tutaj uwagi55.
Abstract
PAWEŁ RAMS Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw
BETWEEN HISTORY AND BIOGRAPHY THE FUNCTIONING OF STANISŁAW BRZOZOWSKI’S
THOUGHT WITHIN THE YEARS 1945–1948
The article is an analysis of texts launched from 1945 to 1948 on Stanisław Brzozowski’s heritage in
postwar Poland. The author of the paper does not limit his observations only to presenting the emerging voices concerning the matter, but presents them as symptoms of a more widespread phenomenon
of social, political and cultural character. The problems raised in the paper are the relationship to
Polish tradition of non-communist left wing as well as to the issue of writers’ identity redefinition
stances and beliefs. The author, resorting to case study, also attempts to prove that the first postwar
years were the period of boisterous intellectual exchange and discussion on the shape of new Poland
not only in its political and social dimension, but also in a cultural one.
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ZIMNA HERMENEUTYKA TADEUSZA RÓŻEWICZA
Nie będę kłamał
nie stanowię całości
(Rozebrany, P-2 75)1

Wstęp: fragment Różewicza – od poetyki do implikacji
radykalnohermeneutycznych
Wielu badaczy naciskało na konieczność całościowego ujęcia twórczości Tadeusza
Różewicza. Mimo uznania otwartości strukturalnej za podstawową cechę jego poetyki Henryk Vogler twierdził, że „dzieło Tadeusza Różewicza stanowi jedność,
która może i powinna być rozpatrywana tylko w całości [...]”2. Podobnie apodyktyczny sąd wydał Kazimierz Wyka: „ktokolwiek o Różewiczu pragnie pisać, musi
jego dorobek widzieć w sposób całościowy”3. Stanisław Burkot z kolei – mimo jasno
sformułowanej tezy, iż:
Dawniej celem w sztuce było dążenie do całości. „Głosy świata” w poematach Różewicza, heterogeniczne, właśnie przez swoją niezborność zapisują stan kultury współczesnej. [...] Nie ma więc żadnych
szans na odnalezienie całości.

– z godną podziwu wiarą twierdził: „Wysiłek artysty skupia się na odkrywaniu ambiwalencji, zbliżaniu ich do siebie, na tworzeniu [...] rodzącej się w umyśle całości”4.
Edward Balcerzan wreszcie, „nie mając j e s z c z e c i ą g l e obrazu całości”, po
1

2
3

4
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Cytaty z utworów T. R ó ż e w i c z a lokalizuję bezpośrednio w tekście, przyjmując następujące
skróty: M = Margines, ale... Wrocław 2010; MO = Matka odchodzi. Wrocław 1999; P = Poezja. T. 2–4.
Wrocław 2006; PR = Proza. T. 3. Wrocław 2004; T = to i owo. Wrocław 2012. Poza tym stosuję
następujące skróty: D = T. D r e w n o w s k i, Walka o oddech. Bio-poetyka. O pisarstwie Tadeusza
Różewicza. Wyd. 2, uzup. Kraków 2002. – J = M. J a n u s z k i e w i c z, Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz – Borowski – Różewicz. Poznań 2009. – K = T. K u n z, Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury. Kraków 2005. – L = N. L e ś n i e w s k i,
O hermeneutyce radykalnej. Poznań 1998. – S = A. S k r e n d o, Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji. Kraków 2002. Liczba po łączniku oznacza numer tomu, pozostałe liczby – numer stronicy.
H. V o g l e r, Tadeusz Różewicz. Warszawa 1972, s. 128.
K. W y k a, Różewicz parokrotnie. Oprac. M. W y k a. Warszawa 1977, s. 9. Tę postawę autor uzasadnia skrajną niekompetencją krytyków Różewicza: „nikt z powyższych panów nie pamięta całego
dorobku Różewicza. Każdy z nich [...] czyta od książki do książki i tyle, co jest w danej książce,
o ile oczywiście jej sensu się domacał, co też bardzo rzadko się zdarza” (s. 95).
S. B u r k o t, Tadeusza Różewicza opisanie świata. Szkice literackie. Kraków 2004, s. 81–82, 93.
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prostu wyrażał nadzieję, iż ta „różnorodna, skomplikowana, niejednorodna” poezja
kiedyś w taką całość mu się złoży5.
Ów wielogłos zastanawia z kilku powodów. Przede wszystkim skłania do wysnucia wniosku, że pierwsi monografiści Różewicza, trafnie rozpoznawszy fragmentaryczność jako naczelną cechę jego poetyki, zatrzymywali się jakby wpół kroku,
nie wyciągając z niej implikacji interpretacyjnych. Chociaż zauważali związek pomiędzy wyborami poetyckimi a diagnozami kulturowymi autora Form (Wyka np.
przenikliwie konstatował: „Śmierć Boga. Śmierć człowieka. A więc może śmierć
literatury”6), nie przeszkadzało im to w wysuwaniu „roszczeń” całościowych, które
funkcjonowały jako osobliwy argument na rzecz doniosłości dzieła Różewicza. Tak
jakby fragmentaryczność była rodzajem defektu, wybrakowania czy granicy, którą
należy przekroczyć ku projektowanej pełni.
Dopiero autorzy nowszych opracowań, idąc za sugestiami samego Różewicza,
zajęli się fragmentarycznością nie od strony poetyki, lecz od strony uwikłanej w nią
problematyki filozoficzno-kulturowej. Próbę taką podjął Tadeusz Drewnowski w drugim wydaniu kanonicznej już monografii Walka o oddech. Bio-poetyka, w którym
dowodził, że fragment u źródeł twórczości autora Poematu otwartego ma genezę
awangardową, natomiast w tomach opublikowanych na przełomie stuleci: zawsze
fragment, zawsze fragment. recycling, nożyk profesora, poeta „Wykracza poza wiek
XX i na modłę współczesnej inżynierii genetycznej [...] zapoczątkowuje własną inżynierię poetycką, własną bio-poetykę” (D 315). Niestety, badacz nie zdefiniował
szerzej bio-poetyki, za jej główną cechę uznając, jak się zdaje, recyklingowość, czyli „ponowne zastosowanie jedno- czy wielokrotnie zużytego surowca dla osiągnięcia
nowego produktu” (P-4 40). Nie zajmował się też Drewnowski istotnymi dla fragmentaryczności problemami filozoficznymi. Kwestię tę podjął dopiero Andrzej Skrendo, autor monografii Tadeusz Różewicz i granice literatury, inicjującej nowy nurt
w myśleniu o poecie. Badacz ukazał fragmentaryzm Różewicza w kontekście dialektyki negatywnej Theodora W. Adorna, aprobatywnie przywołując posłowie Marka
J. Siemka do książki Minima moralia:
fragmentaryczność to nie tylko pewna poetyka czy retoryka refleksyjnego pisarstwa; to raczej własna
forma samego życia i macierzysty żywioł twórczości, to pewna ontologia, epistemologia i etyka, to pewna heroiczna wizja człowieka i świata, która zarazem jest świadoma swej niemocy i beznadziejności7.

W tym krótkim cytacie zawiera się, można by rzec, clou postawy Różewicza.
Fragmentaryczność okazuje się mieć podłoże ontologiczne, zdaje sprawę z epistemologicznej słabości człowieka, stanowi również etyczną (tzn. radykalnie uczciwą)
odpowiedź na rozpad świata, pozbawioną heroicznego optymizmu i nadziei na
przywrócenie perspektywy całościowej. Dlatego właśnie „postawę jego [tj. Różewicza]
określa w ogromnym stopniu odmowa przyjęcia pocieszeń, pragnienie wytrwania
w świecie nicestwiejącym, przez nicość drążonym” (S 202). To – przyznajmy – bar5

6
7
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Różewicz – jakim go widzę? Dyskusja panelowa. W zb.: Zobaczyć poetę. Materiały konferencji
„Twórczość Tadeusza Różewicza” UAM Poznań, 4–6.11.1991. Red. E. G u d e r i a n - C z a p l i ń s k a,
E. K a l e m b a - K a s p r z a k. Poznań 1993, s. 180, 179. Podkreśl. P. Sz.
W y k a, op. cit., s. 98.
M. J. S i e m e k, Wczesny romantyk późnej nowoczesności. W: Th. W. A d o r n o, Minima moralia.
Refleksje z poharatanego życia. Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. Kraków 1999, s. 331.
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dzo dużo, jak na kwestię rozpatrywaną dotąd tylko od strony poetyki. Tak rozumiana fragmentaryczność jest pierwotna względem całości: hierarchicznej i arbitralnej – ludzkiej, arcyludzkiej – siatki nakładanej na bezmiar wszechrzeczy. Problem
fragmentu Skrendo powiązał także z Różewiczowską ideą „wiersza bez końca”,
zgodnie z którą wiersz zawsze „Jest [...] fragmentem, gdyż pozostaje tylko »pojemnikiem na poezję« (często »nieszczelnym« lub wręcz »dziurawym«), »wcieleniem«
poezji [...], jej analogatem (poezja byłaby analogonem)” (S 185).
Rozważania na temat fragmentaryczności podjęte przez Tomasza Kunza zmierzały z kolei do wniosku, że Różewicz, przeciwstawiając się całości traktowanej jako
finalność, ostateczność, osiągnięcie wersji końcowej tekstu, w istocie doprowadza
do „zakwestionowania bezwzględnej opozycyjności owych kategorii” (K 195), a jego
dzieło – płynne, w ruchu, w toku, „uznające prymat relacji nad wytworem” (K 208)
– rozpina się pomiędzy dwoma biegunami: podkreślaniem zasadniczej jedności
i ciągłości zamysłu pisarskiego a przekonaniem o nieuchronnej fragmentaryczności,
wynikającej właśnie z płynnego charakteru bycia ludzkiego (K 191–207)8.
To zaś odsyła do twierdzeń Michała Januszkiewicza. W interpretacji autora
Horyzontów nihilizmu rozpad całości „spełniającej funkcje sensotwórcze, teleologiczne i teologiczne” należy do „podstawowych rysów Różewiczowskiej »traumaturgii«” (J 268). Okazuje się, że fundamenty „starego” świata zostały „wykonane z niewłaściwego materiału”, a ich osunięcie się sprawiło, iż „nie ma najmniejszej możliwości powrotu do dawnej całości” (J 268). To z kolei wystawia nas na anomię:
„dotychczasowy system norm i wartości społecznych, który sprawnie regulował
ludzkimi zachowaniami, rozpadł się albo stał się nieprzejrzysty” (J 269). Wszystko
to prowadzi do „rozmazania takich kategorii »całościowych« jak tożsamość, cel,
sens, obiektywność znaczenia” (J 272) i sprawia, że „całość pozostaje niedostępna,
jest co najwyżej tęsknotą za całością” (J 277). Jednak Różewicz nie zatrzymuje się
na opłakiwaniu straty. Wymiar etyczny jego pisarstwa przejawia się w tym, iż „Rozprawia się z wszelkimi mitami skończonych i całościowych opowieści, objaśnień,
konsolacji i nadziei” (J 277) i podejmuje aporetyczną próbę stworzenia nowej, pozametafizycznej całości.
W tej optyce fragmentaryczność przedstawia się jako bezpośrednie następstwo
upadku metafizycznej wykładni świata – powiązana jest zatem z diagnozą „śmierci
Boga”, z utratą wiary w sensotwórczą rolę historii, z Heideggerowską refleksją nad
zapomnieniem bycia przez kulturę zachodnią czy z Derridiańską dekonstrukcją
filozofii metafizycznej. Kiedy najwyższe wartości utraciły (z)wartość, gdy rozpadł się
byt traktowany jako jedność gwarantowana przez hipostazowane, logocentryczne
zworniki sensu, a całość okazała się wielką iluzoryczną podpórką, fragmentaryczność wydaje się jedyną możliwą perspektywą, uwzględniającą wszystkie radykalne
konsekwencje tego stanu rzeczy.
W dalszej części artykułu chciałbym przeprowadzić próbę wpisania problematyki fragmentu w poezji autora Twarzy w kontekst hermeneutyki radykalnej Johna D. Caputo, która podejmuje namysł nad rozpadem metafizycznej wykładni
świata. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu fragmentaryczność
8
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Zob. też M. S t a l a, Cierpiące ciało i śmiertelne słowo. Na marginesie nowej książki Tadeusza
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u Różewicza pozostaje zbieżna z filozofią upływu (flux) i jakie następstwa wynikają
stąd dla różewiczologii.
Założenia te wymagają rezygnacji z perspektywy diachronicznej, historycznoliterackiej, dzielącej poezję Różewicza na poszczególne okresy. Zdaję sobie sprawę,
że autor Regio bynajmniej nie należy do twórców jednorodnych, i uważam za trafne wyróżnienie trzech nurtów jego pisarstwa dokonane przez Ryszarda Nycza9.
Zarazem jednak bliska jest mi niechronologiczna, adiachroniczna perspektywa
Januszkiewicza, zgodnie z którą „w Różewiczu »późnym« spotkać możemy Różewicza »wczesnego« i na odwrót [...]” (J 350). Chodzi mianowicie o to, że w poezji tej
w pewnym sensie nie zachodzi żaden postęp, że nie zmierza ona w jakimś teleologicznym ruchu ku uzyskaniu pełni poznawczo-artystycznej. Nie ma więc w poezji
Różewicza ewolucji w takim sensie, jaki proponował np. Wyka10, jest natomiast
wariant koła hermeneutycznego: nieustannego powtarzania tych samych wątków,
będącego jednocześnie iteracją, powtórzeniem z przesunięciem, zmianą perspektywy, ciągłym byciem w ruchu, poddaniem upływowi. Zacznijmy od tego problemu.
Tadeusz Różewicz i hermeneutyka radykalna
Przywołajmy znany fragment z Kartek wydartych z dziennika:
Trzeba skończyć ten wiersz – myślę – ale czy wiersz ma „koniec”? Oto jest pytanie. Wiersz jest
nieskończony; zaczyna się na tym świecie, ulega przemianie i kończy się na tamtym świecie... ciemne
jest to, co zaczyna się po tzw. „zakończeniu” wiersza. Jest to zagadnienie, problem... ale raczej dla filozofów niż dla historyków literatury. Napisałem kiedyś żartobliwy poemacik o tym, że nie skończę wiersza, bo muszę wyjść do miasta, forma wiersza była żartobliwa, ale treść poważna... może to jest tak, że
poeta zaczyna wiersz, a czytelnik go kończy? [PR-3 373–374]

Kwestię Różewiczowskiego „wiersza bez końca” konkretyzują takie strategie,
jak: umieszczanie dawnych utworów w nowych tomikach; bezustanna wariantowość
poszczególnych tekstów; publikowanie rękopisów obok – wydawałoby się – finalnych,
drukowanych wersji wierszy; tytułowanie sugerujące, że nie mamy do czynienia
z całością danego utworu, np.: Sezon poetycki – jesień 1966 (fragmenty), Poemat
autystyczny (fragmenty); budowanie wierszy metodą recyklingu, tzn. z ułomków
wierszy wcześniejszych; zmiany ilościowe w kolejnych wydaniach poszczególnych
tomików, w których czasem przybywa, a czasem ubywa utworów11. Kwestia ta
absorbowała wielu badaczy, dopatrujących się w niej niezdolności wykreowania
całościowego obrazu świata przez sztukę, skazaną na budowanie z gruzów, z produktów rozpadu metafizycznie pojmowanej jedności świata12; uznających „otwar9
10

11

12
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R. N y c z, Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej.
Wyd. 2. Kraków 2012, s. 202–204.
W y k a, op. cit., s. 83: „Przemiany pisarstwa Tadeusza Różewicza można najprościej w ten sposób
ująć, iż poprzez lirykę i dłuższy poemat podążył on najpierw ku szczególnym formom dramatycznym.
Od nich ku równie specyficznym gatunkom prozy”.
Na ten temat zob. zwłaszcza A. S k r e n d o: Przepisywanie Różewicza. W zb.: Przekraczanie granic.
O twórczości Tadeusza Różewicza. Red. W. B r o w a r n y, J. O r s k a, A. P o p r a w a. Kraków
2007; Przekroczenie w granicach literatury. S.
Zob. B u r k o t, op. cit., s. 19, 23.
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tość” za słowo-klucz poezji Różewicza13; akcentujących jego ucieczkę przed wszelkimi „całościami” i obezwładnieniem fałszywej skończoności14; dowodzących, że
dzieło pozostające w toku cechuje się pełnią intencjonalną, lecz nieosiągalną ze
względu na brak zasady integrującej15; lub też – odwrotnie – wskazujących na
nieistnienie jakiegokolwiek centralnego zamierzenia poezji Różewicza, na jej permanentne bycie-w-ruchu (S 147–148, 182), a wreszcie – zwracających uwagę, że
Różewiczowski wiersz-fragment, nawet jeśli formalnie gotowy, jest wierszem nieskończonym (w podwójnym sensie tego słowa)16.
Jako określenie niestatyczności, „dziania się”, niegotowości, ciągłego bycia-w-toku „formy formującej” (M 273) Różewicza we wszystkich tych wypowiedziach
powraca akwatyczna metaforyka płynności, upływu, przepływu. Pojawia się ona
zresztą także w licznych formułach autotematycznych twórcy poematu o znamiennym tytule Złowiony:
Muszę płynąć [P-3 20]
chcę zatrzymać
ten strumień
[. . . . . . .]
stawiam zaporę
pękającą
w oczach [Strumień, P-2 347]
są wiersze skończone uchwytne
[. . . . ]
i są inne
płynne [...] [Posłowie do poematu, P-3 109]
buduję arkę
żeby coś uratować
z potopu
który nas zaskakuje
[. . . . . . . . . . ]
zmywa z powierzchni ziemi [cóż z tego że we śnie, P-4 327]

Wydaje się, że owo wskazywanie przez Różewicza i jego interpretatorów na
kwestię upływu (znaczeń, sensów, poezji, życia...) ma bezpośredni związek z antymetafizycznym rysem jego poezji, a także zdradza bliskie pokrewieństwo z projektem hermeneutyki radykalnej Johna D. Caputo, w której obrębie metafora upływu
(flux) wyraża pierwotny egzystencjalny ruch stawania się, zwrócony przeciw metafizycznej iluzji obecności, ustatyczniającej bycie za pomocą esencjalistycznych
13

14
15
16
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Zob. A. K u l i k - J ę s i e k, Czasoprzestrzeń Różewicza: synteza i rozpad. W zb.: Światy Tadeusza
Różewicza. Materiały konferencji naukowej pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego,
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Zob. T. K u n z, „Próba nowej całości”. Tadeusza Różewicza poetyka totalna. W zb.: Przekraczanie
granic, s. 19.
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W y k i (op. cit., s. 86–87) zarówno istnieje, jak i nie istnieje.
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terminów-podpórek, pozwalających na lepszą orientację w (unieruchomionym w ten
sposób) świecie. Tymczasem egzystencjalnym ruchem upływu – pisze jeden z komentatorów myśli amerykańskiego filozofa, Norbert Leśniewski – „reguluje wolność
istnienia, a nie konieczność istoty” (L 127). Jak bowiem uwidoczniła krytyka zachodniej tradycji metafizycznej, dokonana przez Martina Heideggera, istota nie jest
(w bycie), ale się istoczy (w byciu). Dlatego projekt hermeneutyki radykalnej został
przez jego autora zdefiniowany następująco:
Ta nowa hermeneutyka nie chciałaby czynić rzeczy łatwymi i robić dobrej miny do egzystencji, lecz
raczej odzyskać tę trudność życia, którą posiadało ono, zanim metafizyka ukazała nam szybką drogę
przez tylne drzwi upływu. Oto pojęcie hermeneutyki, od którego pragnę wyjść: hermeneutyka jako
niezdradzona metafizyką próba pozostania wiernym pierwotnej trudności życia17.

Ów wymóg „pozostania wiernym pierwotnej trudności życia” decyduje właśnie
o „radykalnym” charakterze hermeneutyki, jaką proponuje John D. Caputo. Jest
ona bowiem hermeneutyką istnienia w świecie de(kon)strukcji metafizyki, w którym
stabilne reguły i wartości uległy radykalnemu upłynnieniu. Stanowi więc kontynuację Nietzscheańsko-Heideggerowskich rozważań nad istotą nihilizmu jako logicznego punktu dojścia wysokich wartości kultury zachodniej18. Projekt amerykańskiego filozofa, będący swego rodzaju mariażem hermeneutyki Heideggerowskiej
i dekonstrukcji Derridiańskiej, kładzie nacisk przede wszystkim na Nietzscheańską
krytykę złudzeń i łatwizn metafizyki, ujmującej rzeczywistość od strony istoty, a nie
istnienia:
Charakter świata stającego się nie daje się sformułować, jest „fałszywy”, „sprzeczny z sobą”. Poznanie i stawanie się wyłączają się. Przeto „poznanie” musi być czymś innym, poprzedzać je musi wola
czynienia poznawalnym, pewien rodzaj samego stawania się musi stworzyć złudzenie bytowania.
[...] Teoria bytu, rzeczy w sobie, w ogóle samych jedności stałych jest sto razy łatwiejsza od teorii
stawania się, rozwoju...19

Konsekwencją otwarcia się na upływ – pierwotną temporalność bycia, niezdradzoną przez jakiekolwiek metafizyczne hipostazowane zworniki stabilnego sensu
– jest sytuacja skrajnej niepewności poznawczej. Dlatego Caputo nazywa swój
projekt „zimną hermeneutyką”20: pojawia się ona zawsze wtedy, gdy rozumienie
zostaje zakłócone, gdy napotyka ono aporie, gdy mierzy się z dyseminacją sensu.
Można powiedzieć, że stale występuje w „zimnej hermeneutyce” stan określony
przez Hansa-Georga Gadamera jako atopon, czyli odjęcie mowy w obliczu czegoś
niezrozumiałego21. Albo też, inaczej, że koncepcja Johna D. Caputo jest radykalną
17

18

19
20
21
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J. D. C a p u t o, Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction and the Hermeneutic Project.
Bloomington–Indianapolis 1987, s. 1. Cyt. za: M. J a n u s z k i e w i c z, Hermeneutyka radykalna
Johna D. Caputo – implikacje literaturoznawcze. W: W-koło hermeneutyki literackiej. Warszawa
2007, s. 122.
F. N i e t z s c h e, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości. Przeł. K. D r z e w i e c k i,
S. F r y c z. Kraków 2009. – M. H e i d e g g e r, Nietzsche. T. 1. Przeł. A. G n i a z d o w s k i [i in.].
Oprac. nauk., wstęp C. W o d z i ń s k i. Warszawa 1998.
N i e t z s c h e, op. cit., s. 220.
J. D. C a p u t o, Heidegger i Derrida: zimna hermeneutyka. Przeł. T. K. S i e c z k o w s k i. „Nowa
Krytyka” 2001, nr 12.
Zob. tytułowy szkic w książce H.-G. G a d a m e r a Język i rozumienie (Wybór, przekł., posł.
P. D e h n e l, B. S i e r o c k a. Warszawa 2003).
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hermeneutyką podejrzeń, która nie tyle dąży do „przezwyciężania uświadomionego
podejrzenia”22, ile ustawicznie w nim trwa, doprowadzając do odkrycia, iż rutynowe myślowe podpórki są nieporęczne. W tej perspektywie rozumienie okazuje się
niekonkluzywne:
efekt, a częściowo także w y t w ó r r o z u m i e n i a, ze względu na swą s ł a b ą p o d s t a w ę ontologiczną, pozostać musi metafizycznie n i e d o o k r e ś l o n y, by nie zostać p o j ę t y m (pojmanym) w bezruchu metafizycznej, stabilnej i wiecznotrwałej w ł a s n o ś c i (n i e-ruchomości). [L 117–118]

Już na podstawie tego krótkiego opisu wywnioskować można, że hermeneutyka radykalna w gruncie rzeczy ma strukturę contradictio in adiecto. Nawet jeśli
bowiem grecki źródłosłów hermeneuein oznacza: ‘wykładać, objaśniać, przekazywać’,
to u autora Radical Hermeneutics chodzi raczej o niewykładalność, nieobjaśnialność,
nieprzekazywalność. Zwraca się on więc przeciwko „klasycznej” hermeneutyce
nowoczesnej spod znaku Gadamera czy Ricoeura, których ideały „przyswojenia”,
„przezwyciężenia podejrzeń” czy „fuzji horyzontów” uznaje za naiwne, gdyż nie
przystają one do sytuacji człowieka obecnej epoki.
Hermeneutyka radykalna sprzymierza się z rozmaitymi diagnozami ponowoczesnymi: od dekonstrukcji Jacques’a Derridy, przez neopragmatyzm Richarda
Rorty’ego, po „kres Wielkich Narracji” Jeana-Françoisa Lyotarda czy „płynną nowoczesność” Zygmunta Baumana. Wizję Johna D. Caputo wpisać można w opowieść
o ewolucji hermeneutyki: od postawy syngularyzującej, poszukującej jednego,
ostatecznego, niepodważalnego sensu, przez postawę pluralizującą, dopuszczającą
istnienie wielu równorzędnych sensów23, po radykalny pluralizm interpretacyjny,
wynikający z przeświadczenia o upadku wszelkich „pierwszych zasad”, transcendentalnych źródeł oparcia, fundamentu, legitymizacji dla tak czy inaczej pojmowanej prawdy, znaczenia, rozumienia.
Z tego powodu trudno argumentować za „prawdziwością” hermeneutyki radykalnej. Jedno z jej zadań polega bowiem na sproblematyzowaniu samej kwestii
„prawdziwości”. Przyjmuje ona, że wszelka autentyczność skończyła się wraz ze
śmiercią Boga, że należy się pożegnać z poszukiwaniem metafizycznego sensu
w świecie, który stał się baśnią, a więc nie jest ani prawdziwy, ani fałszywy. Hermeneutyka radykalna podaje zatem w wątpliwość pojęcie prawdy rozumianej korespondencyjnie (odpowiednio: adekwacyjnie)24, utrzymując, że jedyne, co nam
pozostało, to interpretacja nie aspirująca do bycia niczym więcej niż właśnie interpretacją25. Jak komentuje tę postawę Andrzej Zawadzki:
[hermeneutyka ponowoczesna] traktuje byt w kategoriach przygodności, zdarzeniowości, przypadłości,
wydarzania się w czasie, [...] sama siebie traktuje wyłącznie jako opowieść o byciu, która znajduje swe

22
23
24
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H.-G. G a d a m e r, Hermeneutyka podejrzenia. Przeł. P. C z a p l i ń s k i. „Pamiętnik Literacki” 1992,
z. 1, s. 172.
Zob. O. M a r q u a r d, Pytanie o pytanie, na które odpowiedzią jest hermeneutyka. W: Rozstanie
z filozofią pierwszych zasad. Studia filozoficzne. Przeł. K. K r z e m i e n i o w a. Warszawa 1994.
To zbliża ją do stanowisk wypracowywanych w obrębie konstruktywizmu. Zob. np. A. S k r e n d o,
Tożsamość w perspektywie konstruktywizmu. W zb.: Narracja i tożsamość. T. 2: Antropologiczne
problemy literatury. Red. W. B o l e c k i, R. N y c z. Warszawa 2004.
Zob. G. V a t t i m o, Nihilistyczne powołanie hermeneutyki. W zb.: Poza interpretacją. Znaczenie
hermeneutyki dla filozofii. Przeł. K. K a s i a. Red. nauk. A. K u c z y ń s k a. Kraków 2011.
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uzasadnienie nie w całościowym, uniwersalnym projekcie teoretycznym, lecz w sferze uzasadnień lokalnych, cząstkowych, narracyjnych26.

Hermeneutyka radykalna nie tyle więc poszukuje uzasadnień dla swoich przeświadczeń, ile pragnie sprostać wymogowi Adorna, aby „towarzyszyć metafizyce
w jej upadku”27; nie tyle ustanawia nowe transcendentalne źródła, ile chce odpowiedzieć na pytanie, jak radzić sobie w świecie po śmierci Boga, prawdy, całości,
historii, natury i innych metafizycznych zworników sensu. Staje się tym samym
– w moim przekonaniu trafną – diagnozą współczesnej kultury zachodniej.
Sądzę, że rozpatrywanie zagadnienia Różewiczowskiego wiersza-fragmentu
właśnie w tym kontekście otwiera bardzo ciekawe perspektywy badawcze. Idea
fragmentarycznego „pisania poza wszelką formą” (Buty i wiersze, P-3 167) stanowiłaby – w świetle hermeneutyki radykalnej – nie widzimisię upartego autora (co
przecież zarzucano mu niejednokrotnie), ale następstwo fundamentalnych diagnoz
ontologicznych: okazywałaby się głęboką konsekwencją „śmierci Boga” pojmowanej
– rzecz jasna – nie jako manifest ateizmu, lecz po nietzscheańsku, jako kres metafizycznej wykładni świata. Różewicz byłby zaś poetą wyciągającym z owego kresu
skrajne konsekwencje, sytuujące się bardzo blisko hermeneutyki radykalnej, której podstawową implikacją literaturoznawczą jest właśnie uznanie nieistnienia
tekstu jako gotowej, skończonej, obiektywnie istniejącej całości. Funkcjonując
w upływie pozostaje on, mimowolnie, zawsze fragmentem28, co zresztą – jak zauważył Michał Paweł Markowski – skonstatował już sam Friedrich Nietzsche, gdyż
następstwem jego teorii interpretacji jest „Odrzucenie koncepcji tekstu zamkniętego, skończonego, samowystarczalnego i statycznego [...]”29.
Upływ
Przyjrzyjmy się kilku wierszom Różewicza pochodzącym z różnych okresów. Już
słynne antyteleologiczne wyliczenie z Poematu otwartego, zakończone aporetyczną
formułą: „To wszystko jest składanie / które się złożyć nie może” (P-2 15), sytuuje
nas w horyzoncie hermeneutyki radykalnej. Według Wyki we fragmencie tym
„Czynności i obserwacje sypią się jak piasek z klepsydry”30 – oto praktyki codzienne i rzeczy oswojone zostają wytrącone ze zwykłych kontekstów, tracą rutynową
poręczność, swoje „ze-względu-na-co”, mówiąc po Heideggerowsku. Ujmowane od
strony upływu, odzwierciedlającego ludzką skończoność (quasi-refren Poematu
otwartego: „To jest umieranie”), ujawniają absurdalność i skazanie na klęskę
ludzkiego projektu scalania, które ma ocalić sens. Zakończenie poematu wpisuje
– jak sądzę – owo nieskładalne rozplenienie w horyzont nihilizmu31:
26
27
28
29
30
31
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A. Z a w a d z k i, Literatura a myśl słaba. Kraków 2009, s. 62.
Cyt. za: J.-F. L y o t a r d, Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982–1985. Przeł. J. M i g as i ń s k i. Warszawa 1998, s. 89.
Zob. J a n u s z k i e w i c z, Hermeneutyka radykalna Johna D. Caputo [...], s. 130–131.
M. P. M a r k o w s k i, Nietzsche. Filozofia interpretacji. Kraków 1997, s. 64.
W y k a, op. cit., s. 119.
Nie chciałbym po raz kolejny rozpoczynać dyskusji: „Różewicz – nihilista czy moralista?”, uważam
bowiem, iż kwestię „ostatecznie” rozstrzygnęli S k r e n d o (S 202) oraz J a n u s z k i e w i c z

2017-03-13 17:23:07

PATRYK SZAJ

Zimna hermeneutyka Tadeusza Różewicza

57

Poruszamy się
poruszamy się prędzej
śpieszymy
coraz szybciej
i szybciej
krążymy
dokoła
lecz nie ma środka
jest wiele domów które stoją
ale nie ma środka
jest wiele dróg które biegną
ale nie biegną do środka [Poemat otwarty, P-2 19]

Komentując ów wiersz, Tadeusz Drewnowski pisał, iż „zapełnianie środka staje się głównym problemem współczesności, od którego zależy wydostanie się z impasu, z niżu, z katastrofy” (D 247). Wbrew niemu, uważam jednak, że Różewiczowi
nie chodzi bynajmniej o ponowne wypełnienie środka, lecz – na co wskazywał
Januszkiewicz – o „umiejętność wytrwania wobec »pustego miejsca«, braku centrum”
(J 296)32. O czym bowiem mówi finał Poematu otwartego? O tym, że upływ jest
coraz szybszy. Diagnoza Różewicza (powtórzona także w utworze Płytko prędzej)
koresponduje z konstatacjami Odona Marquarda na temat „przyspieszenia”, jakiemu uległo życie w nowoczesności33. Owo przyspieszenie jawi się jako bezpośrednie
następstwo nihilizmu, jeśli przypomnimy sobie definicję ukutą przez Gianniego
Vattima, zgodnie z którą nihilizm stanowi staczanie się „z centrum w stronę jakiegoś X”34. Kiedy więc nie ma środka, czyli stabilnego jądra sensu, zastępuje go nie
kończąca się gra znaczących (signifiants), nie odsyłających do żadnego centralnego,
transcendentalnego signifié. Oto bezgruncie, bezdroże, bezcelowość błądzenia po
kole hermeneutycznym, które nie tylko nie wiedzie do żadnego ostatecznego z-rozumienia, a tym bardziej poznania35, ale także – do czego wrócę w dalszej części
artykułu – okazuje się zwichnięte: jesteśmy raczej skazani na kluczenie od fragmentu do fragmentu, od części do części, od signifiant do signifiant, od śladu do
śladu, brak nam zaś perspektywy całościowej, scalającej doświadczenie egzystencjalne w jedność stabilnego sensu.
Jak mówi z kolei podmiot liryczny Czytania książek: „coraz częściej nie kończę
wierszy / opowiadań listów” (P-3 265). Najpełniejszym – co nie znaczy: pełnym! –

32
33
34
35
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(J 251–265), którzy wykazali, że dotychczasowy spór był po prostu jałowy, gdyż opierał się na
przesłankach światopoglądowych, a jego uczestnicy operowali potocznym rozumieniem pojęć
moralizmu i nihilizmu. Stanowiska Skrendy i Januszkiewicza streścić można w sposób następujący:
Różewicz jest nihilistą i właśnie dlatego jest moralistą. Nihilizm – w głębokim sensie – nie oznacza
bowiem trywialnej destrukcji wartości w imię jakiegoś immoralizmu, lecz pewną diagnozę stanu
współczesnej kultury, dotkniętej kryzysem wartości.
Badacz umieszcza ów fragment Poematu otwartego w kontekście Derridiańskiej krytyki metafizyki
jako struktury o stabilnym centrum znajdującym się w jej wnętrzu.
O. M a r q u a r d, Wiek oderwania od świata? Przyczynek do analiz teraźniejszości. W: Apologia
przypadkowości. Studia filozoficzne. Przeł. K. K r z e m i e n i o w a. Warszawa 1994.
G. V a t t i m o, Koniec nowoczesności. Przeł. M. S u r m a - G a w ł o w s k a. Wstęp A. Z a w a d z k i.
Kraków 2006, s. 15.
O Poemacie otwartym B u r k o t (op. cit., s. 73) pisał, przywołując metafory labiryntu i kłącza, że
antycypuje on świadomość postmodernistyczną.
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rozwinięciem tego zagadnienia jest poemat zawsze fragment (prawdopodobnie o nim
właśnie wspomina przywołana wcześniej notka z Kartek wydartych z dziennika),
którego podmiot, z jednej strony, utyskuje:
nie mam czasu
na skończenie
tego wiersza [zawsze fragment, P-3 352]

Ale z drugiej strony, zauważa kilka wersów później: „przecież wiersz nie ma
końca”. Temat utworu – Ameryka, „temat ocean” (P-3 354) – dodatkowo eksplikuje aporetyczność podjętego zadania, polegającego na próbie zamknięcia bezmiaru
świata w jednym poemacie. Okazuje się, że opis taki nigdy nie będzie pełny – postawienie kropki stanowi tylko arbitralne zakończenie, które, mimo tego gestu:
„więc kończę i stawiam kropkę” (P-3 357), pozostaje... otwarte. Efekt ów hiperbolizuje „dopowiedzenie” w parentezie, które jest właśnie nie-do-powiedzeniem, urwanym w połowie przywołaniem sfrazeologizowanego dictum Horacego: niekiedy
i świetny Homer zadrzemie. To otwarte zakończenie ująć można za pomocą formuły zaproponowanej przez Johna D. Caputo: „open-endness”36. Oto w sytuacji nihilizmu, nieustającej gry znaczących bez znaczonych, nie istnieje teleologiczny cel,
do którego miałyby zmierzać nasze działania. Wobec tego: „Koniec / to początek”
dalszego błądzenia (Koniec, P-3 41) –
tworzy się rzeczy bez początku i końca
nie ma tych umownych znaków zostały
zapomniane
teraz tworzy się spadając odchodząc [Non-stop-show, P-2 404]

Spada się zaś – oto upływ, abyss, Ab-grund –
we wszystkich kierunkach
równocześnie
w dół w górę na boki
(Spadanie czyli o elementach wertykalnych i horyzontalnych w życiu
człowieka współczesnego, P-2 396)

A gdy –
są kłopoty z końcem
wiersz nie chce
się kończyć
ciągnie się dalej [*** ámój krótki wiersz...ñ, P-4 34]

– pojawia się pokusa nieuczciwego zatrzymania gry, wytwarzającego iluzję ustatycznienia:
co zrobić z tym końcem
utopić go w ciemności
na modłę Celana [P-4 34]

Funkcjonowanie w nieustającym upływie powoduje bowiem krańcową desta36
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bilizację, poczucie nieokreśloności, rozbicie wszelkich pewników ontologicznych,
epistemologicznych, a przede wszystkim aksjologiczno-etycznych. Upływ staje się
przepływem, entropią:
Nowy człowiek
to ten tam
tak to ta
rura kanalizacyjna
przepuszcza przez siebie
wszystko [Nowy człowiek, P-2 133]

Tak wygląda również kondycja poety, który utracił legitymizację metafizyczną:
Wie pan, co w pracy współczesnych poetów jest najgorsze? Ta materia, którą produkujemy, jest
taka niespoista. Nic się na niej nie zatrzyma. Przepuszcza przez siebie wszystko. Właściwie przestała
istnieć. Jest rozproszona, czasem tylko jakieś strzępy. [Przygotowanie do wieczoru autorskiego,
PR-3 277–278]

Taką (wysoką) cenę skrajnej niepewności, chwiejności i bojaźni płaci się, podejmując hermeneutykę upływu. Jak pisze Caputo, otwiera nas ona „na otchłań,
na grę, w którą wciągnięte są wszystkie rzeczy, na ébranler, na drżenie”37. Stawka
w tej grze jest jednak równie wysoka: to swoista gotowość na trwogę, ochraniająca
bycie przed „popadnięciem we władanie zamrażającego eidosu”, za pomocą którego
metafizyka „stwarza dostrzegalną iluzję stałości, na podstawie niepodważalnej
istoty, niewzruszonego gruntu, operuje Pojęciem szachującym u p ł y w i wstrzymującym ruch” (L 130). Wszystko zachodzi więc w oscylacji między upływem a tęsknotą za utraconym rajem stabilnego centrum.
Tę ambiwalencję dostrzegał w twórczości Różewicza już Henryk Vogler, twierdząc, iż od pierwszych lat powojennych była ona „wyprawą dla zdobycia nowego
świata wartości, czyli, innymi słowy, stabilizacji”38. Nie przeczę, że u Różewicza
rzeczywiście występowała taka tęsknota za światem jednoznacznych dystynkcji,
w którym:
las był lasem
Bóg Bogiem
Diabeł Diabłem
[. . . . . . . .]
prawda prawdą
[. . . . . . . .]
kłamstwo kłamstwem [Acheron w samo południe, P-2 312]

Równocześnie jednak podmiot jego poezji całym sobą przeżywa nihilistyczną
konstatację, że świat ów bezpowrotnie przepadł, że ruch, upływ jest naszą niezbywalną kondycją. Uczciwość – i waga! – tej twórczości polega więc nie na nostalgicznych próbach restytucji wartości, lecz, dokładnie na odwrót, na zgodzie na świat
pozbawiony gruntu, jedyny świat, jakim dysponujemy, albo raczej: jedyny, w który
zostaliśmy wrzuceni.
Ten Różewiczowsko-Caputowski „imperatyw kategoryczny” pozostania wiernym
37
38
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pierwotnej trudności życia skłaniał wielu krytyków do deprecjonowania poezji Różewicza. Jan Błoński określił ją np. – intencjonalnie negatywnym – sformułowaniem
„nihilizm tragiczny”39. Uważam zresztą, że byłby to poręczny termin, gdyby potraktować go opisowo, a nie – jak Błoński – aksjologicznie. W tym wszakże zamyka się
(lub raczej: otwiera) istota nihilizmu i upływu, iż prowadzą one nie tylko do wolnej
(radosnej) gry znaczeń, ale – wedle trafnych formuł Kunza – do „katastrofy semiotycznej” i „klęski przedstawienia”40. Katastrofa wskazuje bowiem na nieistnienie
gwiazdy przewodniej, która doprowadziłaby nas do Zbawiciela, zgodnie z figurą
etymologiczną przywoływaną przez Caputo: „disaster” pochodzi wszakże od łacińskiego „dis-astrum”41. W ten sposób można by odczytywać wiersz-apokryf Rodzina
człowiecza, który reweluje brak cudu, radykalnie desakralizując historię narodzin
Jezusa poprzez wyeksponowanie jej ludzkiego (tylko ludzkiego) wymiaru. Okazuje
się, że:
Nie było gwiazdy
nad oborą nie było magów
i aniołów [P-2 211]

Wszystko to stanowi wymysł ludzki, kłamstwo wytworzone ku pocieszeniu, ku
rozświetleniu ciemności, wypełnieniu pustki, wskrzeszeniu nadziei:
I ludzie
gwiazdę zawiesili
bo im zbyt ciemno
było pusto
ziąb ciągnął
od tej tajemnicy [P-2 211]

Tymczasem jednak „noc rośnie”, nie ma zbawienia, jest dis-astrum, Ab-grund,
abyss.
W perspektywie katastrofy semiotycznej odczytywać można także utwór o incipicie „Kto mi związał ręce” [P-2 121], którego podmiot liryczny zmuszony jest do
samodzielnego stawiania znaków na własnej ścieżce. Ów pierwotnie optymistyczny
program popartowy42 ulega w wierszu rewaloryzacji: nieistnienie transcendentalnego drogowskazu skutkuje bezradnością podmiotu. Początkowy sukces jego
przedsięwzięcia („ten [znak] oznacza ptaka / ten niebo”) szybko okazuje się pozorny, znaki są kalekie:
ten oznacza ptaka
bez nieba
bez skrzydeł
bez oka [P-2 121]

39
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W konsekwencji podmiot pozostaje uziemiony: „to nie są ręce złożone do lotu”,
a pytanie Jana Kochanowskiego z Pieśni X z Ksiąg pierwszych: „Kto mi dał skrzydła,
kto mię odział pióry”, spotyka antytezę w pytaniu: „Kto mi związał ręce” (P-2 121),
obrazującym niemożność działania w sytuacji deficytu pewności semiotycznej.
Okazuje się, że w świecie poddanym upływowi, w świecie nihilizmu, śmierci
Boga-Ojca-Przewodnika znajdujemy się sami z naszym zagubieniem, rozchwianiem,
bojaźnią i drżeniem. Brak oparcia w stabilnym signifié, „znaki na wolności” – oto
problem43, przed jakim postawiła nas de(kon)strukcja metafizyki. W świecie tym
– który jest również światem poezji Różewicza – dola hermeneutyki to nie rozumienie, lecz nierozumienie44.
Wszystko to, jako się rzekło, rodzi potężne pragnienie stabilizacji. Jednakże
jądro hermeneutyki radykalnej i – jak uważam – poezji autora Zielonej róży stanowi przystanie na upływ, pogodzenie się z nim, wynikające z podstawowych przesłanek etycznych, egzystencjalnych i intelektualnych: zamykanie go w metafizycznej klatce Pojęcia równa się bowiem, jak powiada Marquard, „życiowemu kłamstwu”45, czyli wstrzymaniu ruchu flux. Wymóg radykalnej uczciwości sprawia zaś,
że nihiliście trudniej – a nie łatwiej! – żyć w świecie bez Boga, bez prawdy, bez
najwyższych wartości. Stąd – jak sądzę – bierze się prowokacyjne pytanie Różewicza: „doskonałość formalna, wszelka forma to mistyfikacja?” (PR-3 280), stąd też
jego strategia niekończenia utworów, ich parataktyczna wariantowość, a wreszcie
niechęć do wstrzymywania znaczeniorodnego ruchu poezji – każdej poezji – poprzez
przyszywanie jej rozmaitych łatek:
Mówią: „poezja jest jak dzwon”, albo: „poezja to noc księżycowa”. Porównują. Chwytają się porównania jak tonący brzytwy. Już wiedzą, co to jest poezja. Mogą więc tworzyć poezję, mieć w sobie poezję.
Mogą czuć się szczęśliwi. A przecież poezji nie ma. Przeczuwają to, ale nie chcą dotknąć prawdy.
[PR-3 279]

Temat ten podejmuje wiersz Uzasadnienie, w którym na pierwszy rzut oka
dokonuje się coś w rodzaju redukcji ejdetycznej:
Rzecz
zdarzenie
dopiero izolowane
odcięte zamknięte
staje się jasne [P-2 122]

Przypomina ona początek Poematu autystycznego:
Świat zredukowany
jest zawsze
bardziej skupiony [P-3 310]

Jednakże nie o dotarcie do istoty samej w sobie fenomenu tu chodzi, gdyż
istota taka, jak się zdaje, po prostu nie istnieje: przedmioty wyizolowane są –
43
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wyraźne i zbliżone
nie do „prawdy”
lecz do siebie [Uzasadnienie, P-2 122]

Chodzi więc o rozkładanie domniemanej całości na fragmenty-prafenomeny,
dzięki któremu rzecz, zdarzenie –
zaczyna żyć
w formie pierwotnej
a raczej bez formy
gdyż forma
jest tym co zostało
wyrzucone na zewnątrz [P-2 122]

Lecz jest ono także tym, co uprzednio zostało narzucone z zewnątrz. Fragment
– forma bez formy – jest bliżej „prawdy”, choć „prawda” w sensie adekwacyjnym nie
istnieje. Albo, inaczej, istnieje tylko w świecie, który posiada metafizyczną sankcję
– a tej nie ma w poezji Różewicza. Podobną refleksję przynosi Mozaika bułgarska
z roku 1978, gdzie brak jednego elementu, który wypadł z całości, paradoksalnie –
przywraca kamykowi
kształt
puste miejsce
po kamyku skupia na
sobie uwagę [P-3 346]

Dopiero swoista dekonstrukcja pełni pozwala ujrzeć to, co pojedyncze, i oddać
szacunek jego idiomatycznej nieokreśloności, o czym mówi zakończenie Uzasadnienia:
wiem
że nic nie chce być
porównane do niczego
aby się objawić
wyrazić mocniej
lub piękniej [P-2 122]

Inną realizacją imperatywu utrzymywania wiersza w ciągłym ruchu, a przeto
w nieokreśloności, jest quasi-programowa Propozycja druga, którą rozpoczynają
wersy:
Utwór
skończony
trzeba złamać
a kiedy się zrośnie
jeszcze raz łamać
w miejscach gdzie styka się z rzeczywistością [P-2 201]

Kunz, pisząc o niezamkniętości i dynamiczności tego wiersza, konkludował:
Wyjściowy „związek przyległości” między rzeczywistością i tekstem musi ulec przekształceniu, aby
nie stał się związkiem statycznym, zautomatyzowanym [...]. Wiersz, aby żyć, musi mieć zdolność wchodzenia w coraz to nowe znaczeniorodne relacje kontekstowe [...]. [K 94]

Wiersz musi więc być fragmentem, i to w najbardziej elementarnym, etymologicznym znaczeniu tego słowa (fragment od łacińskiego „frangere” – ‘łamać’). Dopiero złamanie, sfragmentaryzowanie (zdekonstruowanie) przypadkowych, należą-
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cych do porządku wyobrażonego (ergo arbitralnych, będących wynikiem pracy teleologii) związków między wierszem a rzeczywistością (zatem: zanegowanie
adekwatnościowej mimesis) uwalnia upływ, uruchamia nieograniczoną swobodę
signifiants:
po skończeniu
utworu
usunąć fundament
na którym się opiera
– ponieważ fundamenty
ograniczają ruch – [Propozycja druga, P-2 201]

W ten sposób wystawiony na działanie bezgruncia utwór nie będzie przylegał
do rzeczywistości na zasadzie reprezentacji, lecz zderzał się z nią, dając początek
nowemu wierszowi –
który jest obcy rzeczywistości
zaskakuje ją
rozbija
przekształca
i sam ulega
przekształceniu [Propozycja druga, P-2 202]

Obcy – bo nie naśladujący jej, nie próbujący dotrzeć do jej istoty, ale raczej dekonstruujący sam mit istoty, wytwarzający się z pęknięcia, ze szczeliny, przez którą
prześwituje bycie i sączy się poezja (tak z kolei dzieje się w wierszu W teatrze cieni).
Podsumujmy dotychczasowe rozważania. „Katastrofa semiotyczna”, z jaką
zmaga się poezja Różewicza, wydaje się bezpośrednim następstwem kresu metafizycznej wykładni świata: całość utraciła swe stabilne centrum, uległa dekompozycji. Nastał nihilizm: brak gwiazdy przewodniej, punktów oparcia, jednoznacznych
reguł postępowania. Nadeszły noc, bezgruncie, upływ. Radykalnie etyczny wymiar
poezji Różewicza zasadza się na przystaniu na tę sytuację, na dochowaniu wierności nieredukowalnemu ruchowi znaczeń pozbawionych odniesienia do transcendentalnego znaczonego. Pokusa zbudowania nowych fundamentów, odnowienia
metafizycznych podpórek jest stale podważana przez świadomość niemożności
powrotu do stanu sprzed nihilistycznej katastrofy. Trzeba więc wyciągnąć wszystkie konsekwencje z kondycji, w jakiej się znajdujemy – na tym polega nieprzejednana intelektualna (i etyczna) uczciwość Różewicza, której sprostać musi również
czytelnik wrażliwy na nierozstrzygalność poezji autora Płaskorzeźby. Jak bowiem
pisał Nycz:
Jest tak, jak gdyby wszelkie próby wyprowadzenia nadrzędnych, syntetyzujących interpretacji,
wykorzystujących elementy stałe, [...] a zacierających czy neutralizujących sprzeczne kierunki znaczenia, musiały pozostać otwarte i niewystarczające [...]46.

Przyzwolenie na upływ – nie będące wszakże jednoznaczną afirmacją, lecz raczej,
wedle formuły Skrendy, stosunkiem aprobatywno-negującym47 – jawi się jako pod-
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stawowe następstwo tej uczciwości. Już Vogler konstatował, że podmiot Różewicza –
to „bohater” o t w a r t y na wszystko i to jest jego klęską, ponieważ zdaje sobie sprawę [...], że tylko
z a m k n i ę c i e s i ę i ograniczenie potrafi skupić energię gotową do stworzenia ideału48.

Poezja Różewicza odmawia sobie wszakże łatwych pocieszeń, wcielając tym
samym w życie konstytutywny imperatyw hermeneutyki radykalnej:
Ważne jest to, aby zgodzić się na siebie. Na swoją pustkę i zmęczenie. [Komentarz, P-2 114]
wtedy pojmuję
jeszcze raz
że moim zadaniem
jest zgoda [Acheron w samo południe, P-2 316]
trzeba się z tym zgodzić
że Bóg odszedł z tego świata
[. . . . . . . . . . ]
że jest się dorosłym
że trzeba żyć
bez Ojca
[. . . . . . . . . . ]
że trzeba żyć godnie
na świecie bezbożnym
nie licząc na karę ani nagrodę49 [nauka chodzenia, P-4 251–252]

Brak Przewodnika, Boga-Ojca, który wskazywałby nam drogę właściwego postępowania, stawia przed nami ekstremalne wymogi etyczne: nie wiadomo, dokąd
iść, nie wiadomo, co czynić, nie wiadomo, co jest słuszne, a co nie. Odwaga polega
jednak na niezawierzaniu jakimkolwiek metafizycznym podpórkom. Wyrzec należy
się przede wszystkim – co zauważył Dariusz Szczukowski – „pocieszenia podsuwanego przez poprawne formy”50. „Poprawność” form legitymizowana była bowiem
przez metafizykę, po której upadku rozprzęgły się i one, poddane nieuchronnej
fragmentaryzacji. W znanym wierszu czytamy:
Te formy niegdyś tak dobrze ułożone
posłuszne zawsze gotowe na przyjęcie
martwej materii poetyckiej
przestraszone ogniem
wyłamały się i rozbiegły [Formy, P-2 61]

Można, jak Skrendo, odczytywać ten obraz jako peryfrazę wojny (S 82), ale
ciekawsze wydaje się powiązanie go z diagnozą nihilistyczną. Okazuje się oto, że
forma skoligacona jest z metafizyką i tylko w jej obrębie pozostaje uporządkowana

48
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i stabilna, lecz także – zauważmy, że „dobrze ułożona” to frazeologizm – posłuszna
jej uroszczeniom. W sytuacji kresu metafizyki formy „wyłamały się i rozbiegły”,
stały się „an-archiczne”, odebrały twórcy mowę, rozszarpały go niczym menady
Orfeusza (K 110). Odtąd traci on swą funkcję wieszcza, pośrednika bogów, pasterza
bycia.
Tym, co wyróżnia poezję autora Twarzy trzeciej, jest więc, jak powiada Skrendo, „odwaga życia wśród ruin, przyświadczanie rozpadowi świata [...]” (S 377). Oto
zimna hermeneutyka Różewicza: wystawiona na „b e z g r u n t Heideggera oraz
r o z p r o s z e n i e Derridy” (L 160), hermeneutyka upływu, hermeneutyka niekonkluzywna, dająca wyraz naszej słabości, zagubienia, bycia w nierozstrzygalności
wywołującego bojaźń i drżenie, hermeneutyka pozbawiona nadziei, heroicznego
optymizmu, hermeneutyka nierozumienia, otwarta – wedle słów Johna D. Caputo
– na pierwotną trudność życia, którą metafizyka starała się wyminąć przez tylne
drzwi upływu.
Radykalne koło hermeneutyczne Różewicza
Szybko dostrzeżono, że poezja Tadeusza Różewicza jest właściwie bezustannym
przetwarzaniem tego samego, pierwotnego rozpoznania stanu kultury. Często formułowano na tej podstawie zarzuty monotonii. Jacek Trznadel w 1960 roku – jeszcze dość neutralnie – konstatował:
Różewicz należy do liryków, którzy w swej twórczości raczej zakreślają koło. Nie porzuca siebie –
lecz dopełnia [...]. Nie jest to praca nad nowym obrazem, lecz zmiana istniejącego przez dorzucenie
nowych barw. Jest jedność w tej zmienności51.

Już trzy lata później wszakże przestał być dla autora Poematu równoczesnego
wyrozumiały:
Model człowieka pękniętego, zarażonego, jaki permanentnie proponuje Różewicz – musi w końcu
obudzić protest. Nie można wciąż wydobywać tonów z przeciągniętej struny52.

Podobne zagrożenie jednostajnością dostrzegał Janusz Sławiński, według którego:
Różewicz mówiący pozornie trzema różnymi głosami – liryki, dramatu i prozaicznej narracji – w istocie posługuje się w każdym z tych gatunków tym samym stylem, [...] retoryką bezradności. Styl ten
należy niewątpliwie do najważniejszych odkryć powojennej poezji, ale też [...] jak żaden inny jest narażony na niebezpieczeństwo szybkiej konwencjonalizacji53.

Wskazaną tu cechę pisarstwa Różewicza waloryzowano jednak również pozytywnie. Wyka pochwalał konsekwencję autora tomu Formy, podkreślając:
to nic innego jak swoisty nawrót do prapoczątku tej poezji. Nawrót, utrwalenie, jeden więcej wariant
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wciąż tej samej propozycji stawianej światu. Coraz to częściej poetów współczesnych można porównać
do ludzi, którzy właściwie wygłaszają jedno i to samo zdanie54.

I wreszcie – sam Różewicz przyznawał: „od dwudziestu lat pracuję / nad jednym
wierszem” (Jestem realistą, P-2 82), żywiąc co do swoich utworów nadzieję, że:
[...] przyjdzie chwila kiedy wszystkie
zbiegną się do mnie
[. . . . . . . . . .]
zbiegną się w jedno [Powrót, P-2 128]

Istotę swojej postawy wyraził zaś w notce z Dziennika gliwickiego z 15 VI 1957,
która opublikowana została dopiero w tomie Matka odchodzi:
Powinno się pisać jedną powieść przez całe życie albo jedną sztukę, albo jeden tom wierszy. (Tak
robili Dostojewski, Czechow, Mickiewicz).
Literaci, którzy pisują „osobne” opowiadania, powieści, wiersze – są powierzchowni. [...]
To, co moi „krytycy” lub „koledzy po piórze” oceniali jako „powtarzanie się”... – mówili: „Tadeusz
R. się powtarza” – to była i może jeszcze jest najcenniejsza rzecz w całej mojej twórczości. Uporczywe
przerabianie, powtarzanie, wracanie do tej samej materii i tak... aż do końca. Inne rzeczy będzie już
pisał inny człowiek. Inaczej nie można. Albo wpada się w literacką „gadaninę”. [MO 87–88]

Okazuje się więc, że to, co niektórzy krytycy uważali za wyczerpanie formuły
czy petryfikację stylu Różewicza, było jego świadomą strategią: ciągłym pogłębianiem
refleksji podejmowanym za cenę ryzyka repetytywności, które jednak szczęśliwie
wciąż udawało się zażegnać55. Projekt autora Płaskorzeźby – co on sam podkreśla
– nawiązuje do długiej tradycji, a także implicite odwołuje się do dictum Heideggera:
„każdy myśliciel myśli tylko jedną, jedyną myśl”56. To myślenie jednej myśli, pisanie jednego, nigdy nie zakończonego tomu (czy może nawet wiersza)57 jest, moim
zdaniem, specyficznym wariantem koła hermeneutycznego w jego radykalnym
wydaniu, które tym różni się od tradycyjnej figury Friedricha Schleiermachera,
że część (fragment) nigdy nie odsyła już do całości, lecz wciąż jedynie do kolejnych
części (fragmentów). Powtarzanie zaś, jakie dokonuje się w obrębie koła, nie jest
zwykłym retrospektywnym nawracaniem, przypominaniem raz podjętej refleksji,
ale – przeciwnie – kieruje się ku przyszłości, odsyła nie do actus, lecz do potentia.
Jak powiada Caputo: „powtórzenie zwraca się nie ku a k t u a l n o ś c i, lecz ku
m o ż l i w o ś c i. Możliwość jest wyżej niż aktualność”58. Oznacza to, że całość pozostaje zaledwie niezrealizowaną (bo nierealizowalną) projekcją nieustannego ruchu
powtórzenia antycypacyjno-retrospektywnego, w którym dochodzi do jednoczesno-

54
55
56
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K. W y k a, Dwa razy Różewicz. W: Rzecz wyobraźni. Warszawa 1959, s. 406.
O udanej ucieczce Różewicza przed monotonią zob. D, passim.
M. H e i d e g g e r, Co zwie się myśleniem? Przeł. J. M i z e r a. Warszawa–Wrocław 2000, s. 30.
K u n z (K 221) stwierdza: „Wydaje się, jakby Różewicz chciał powiedzieć: wciąż piszę ten sam tom
wierszy, wciąż układam jeden tekst, komponuję go wytrwale ze starych i nowych utworów, między
moimi wierszami dochodzi do ciągłych semantycznych napięć i zderzeń, z których wyłaniają się
nowe, nieoczekiwane (także dla mnie) sensy i znaczenia. [...] podkreślając spójność czy swoistą
intencjonalną całościowość swojego tekstu, czyni to Różewicz w sposób paradoksalny, eksponując
otwartość i nieostateczność (fragmentaryczność) zarówno poszczególnych wierszy, jak i tomów [...]”.
C a p u t o, Radical Hermeneutics, s. 91.
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ści momentów przeszłego i przyszłego: „w możliwej przyszłości założona jest już
cała dotychczasowość (u p r z e d n i o ś ć ) rozumienia” (L 153).
Powtórzenie to (mające zarówno wymiar egzystencjalny, jak i hermeneutyczny)
jest zarazem iteracją – nieustannym ruchem przemieszczającym pierwotne rozpoznania, sytuującym je w nowej perspektywie, wrażliwym na upływ, na znaczeniorodność nieograniczonej semiozy. To także tłumaczy swoiście rozumiany brak
progresji w poezji Różewicza: powtórzenie nie stanowi bowiem działania linearnego,
teleologicznego, jest par excellence bezcelowe, nigdy pełniejsze poznawczo, a wciąż
bardziej problematyczne. Zauważmy, że wiąże się ono ściśle ze strategią budowania
wierszy z resztek, pozostałości, z tego, co pod ręką, tego, co znalezione na „śmietniku”. Okazuje się przeto, iż powtórzenie bynajmniej nie wstrzymuje upływu, lecz
raczej zbiera to, co się z niego ostało: ułomne, sfragmentaryzowane formy, poszarpane słowa, ślady sensu, osłabione bycie. Z tych śmieci ratuje to, co wartościowe
lub raczej to, co kryje w sobie jeszcze pamięć o dawnych wartościach59 – tak jak
Burri w Opowiadaniu dydaktycznym, który:
układał ze śmieci
nowy świat
wśród tych śmierci i śmieci
stworzył piękno
dał próbę nowej całości [P-2 298]

Różewicz jest bowiem artystą uświadomionej straty (K 225), wtórującym rozkładowi metafizyki obecności, lecz równocześnie podtrzymującym pamięć o niej.
Wobec tego można o nim myśleć nie tylko od strony hermeneutyki upływu Johna
D. Caputo, ale także z perspektywy nieco odmiennej propozycji radykalnohermeneutycznej Gianniego Vattima. Okazuje się, że w poezji Różewicza nie dokonuje się
przezwyciężanie (Überwindung) tradycji metafizycznej, lecz raczej jej przebolewanie,
przemyśliwanie, zwijanie (Verwindung), świadome swego uwikłania w nią. Sądzę,
iż na fakt ów zwracało uwagę bardzo wielu krytyków, choć żaden z nich nie posługiwał się tą kategorią60. Np. Andrzej Falkiewicz, surowo oceniając twórczość Różewicza, bezwiednie podał niemal dokładną definicję Verwindung: jego zdaniem,
poeta poprzez swój aprobatywnie-negujący stosunek do tradycji paradoksalnie ją
utwierdza, gdyż funkcjonuje w nieuchronnym odwołaniu do niej61. Kategoria Verwindung wydaje mi się również bliska propozycji Skrendy, aby myśleć o Różewiczu
jako o poecie transgresji, rozumianej nie jako przekroczenie granicy ku czemuś
zewnętrznemu, lecz jako bycie w ciągłej cyrkulacji, w ruchu: „tym, co akt transgresji odzyskuje ze względu na możliwość tego, co istnieje, jest jego własna możliwość
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Na temat roli śmietników w poezji Różewicza napisano już bardzo wiele, począwszy od pierwszej
monografii V o g l e r a (op. cit., s. 45–46, 76, 98–99), przez rozprawę D r e w n o w s k i e g o (D 124–
134, 187–216), aż po prace najnowsze, np. J a n u s z k i e w i c z a (J 277–280).
Napomknął o niej jedynie K u n z (K 118), co pochwalił – nie rozwijając wszelako tego pomysłu –
A. S k r e n d o (Przodem Różewicz. Warszawa 2012, s. 103). W kontekst myśli słabej Vattima – nie
wykorzystując jednak potencjału tkwiącego w kategorii Verwindung – wpisywali twórczość Różewicza
J a n u s z k i e w i c z (J, passim) oraz Z a w a d z k i (op. cit., s. 295–313).
F a l k i e w i c z, op. cit., s. 240.
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dokonania transgresji tego, co istnieje” (S 40)62. Czy tak pojmowana transgresja
nie stanowi wariantu koła hermeneutycznego? Czy nie jest pokrewna Vattimowskiemu „długiemu pożegnaniu z metafizyką”, którą wciąż przekraczamy, nie mogąc
jej definitywnie porzucić?63
W tej interpretacji hölderlinowsko-heideggerowski problemat „To jednak co trwa
ustanowione jest przez poetów” (P-3 171) oznaczałby nie tyle wstrzymywanie upływu czy też odnajdywanie pośród niego wysepek stałości (jak parafrazuje to zdanie-cytat-tytuł Drewnowski: „to jednak, co w naszych czasach metafizyczne, wydarte
jest przez poetów” áD 280ñ), ile raczej gromadzenie resztek, kolekcjonowanie tego,
co upływ oszczędził:
z kilku zdań
z kilku wierszy
buduję arkę
żeby coś uratować z potopu
który nas zaskakuje
zmywa z powierzchni
ziemi [cóż z tego że we śnie, P-4 323]

Zgodnie ze słowami Leśniewskiego – rozumienie nie należy bowiem w świetle
hermeneutyki radykalnej do procedur poznawczych, które prowadzą do uchwycenia istoty swego podmiotu64:
jest ono raczej pierwotnie egzystencjalnym ruchem zawartym w z b i e r a n i u fragmentów i p o z o s t ał o ś c i bytu – z b i e r a n i e m zmierzającym do uchwycenia jego złożoności, wieloaspektowości i niejednorodności. [L 117]
Hermeneutyka radykalna nie poszukuje już sensu w tym, co u p ł y w a, lecz stara się utrzymać to,
co sensowne „z u w a g i n a” u p ł y w [...]. [...] wspiera się [...] na s ł a b e j o n t o l o g i i, wobec której
n i e m a j ą s e n s u metafizyczne rozważania o jakichkolwiek s t a ł y c h i s t o t a c h – sensowny jest
tu sam proces s t a w a n i a s i ę oraz odpowiadająca mu aktywność rozumienia i interpretacji. [L 162]

To, jak mi się zdaje, sens Różewiczowskiego powtórzenia, ciągłego pisania jednego, nie kończącego się (a przeto pozostającego wciąż fragmentem) wiersza, nieustannego zataczania koła, w którym to ruchu poeta –
pustosząc pustkę słowa
pisze
głębiej ciemniej [To jednak co trwa ustanowione jest przez poetów, P-3 171]

„Teraz wszyscy czekają na listonosza”: brak tajemnicy, tajemnica braku
Ustawiczne pogłębianie własnej pracy twórczej doprowadziło Różewicza do... powierzchni. Aby wytłumaczyć ten paradoks, zacznijmy od znanego cytatu z Przygo62
63

64
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Skrendo cytuje artykuł P. K l o s s o w s k i e g o Sade i Fourier (Przeł. B. B a n a s i a k, K. M a t us z e w s k i. „Literatura na Świecie” 1994, nr 10, s. 289).
Bliższe przyjrzenie się relacji poezji autora Płaskorzeźby i idei Verwindung wydaje mi się pasjonującym wyzwaniem badawczym, na które – niestety – brak tu miejsca. Uważam, że otworzyłoby ono
ciekawą perspektywę interpretacyjną, pozwalającą na nowo przemyśleć Różewiczowską problematykę „śmierci poezji”, kresu metafizyki, zaniku transcendencji itp.
Tak zresztą jest również na gruncie hermeneutyki nowoczesnej.
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towania do wieczoru autorskiego: „Poezję »pozbawioną tajemnicy« uprawiam w pocie czoła od czterdziestu lat, tak »jak najlepiej potrafię«” (PR-3 392). Ta autotematyczna uwaga skłoniła Nycza do odnalezienia – na przekór niej – trzech tajemnic
poetyki autora szarej strefy, spośród których główną okazało się poświadczanie
przez nią istnienia sfery niewyrażalnego65. Chciałbym jednak pokazać, że twierdzenie o poezji „pozbawionej tajemnicy” można rozumieć również inaczej. Na początek
zajmijmy się stojącą w słabej opozycji do opinii Nycza perspektywą Skrendy, według
którego późny Różewicz uprawia swego rodzaju „hermeneutykę powierzchni”, ponieważ „dochodzi do wniosku, że pod każdą głębią kryje się powierzchnia”, a w konsekwencji „Jest »powierzchowny«, gdyż w istocie rzeczy to poszukiwanie głębi
uważa za wyraz »powierzchowności«” (S 328). Praktyka Różewicza polegać by więc
miała na głębokiej powierzchowności przeciwstawiającej się powierzchownej głębi.
Przyjrzyjmy się pod tym kątem kilku wierszom.
Opinię Skrendy niemal całkowicie potwierdza wiersz drugie poważne ostrzeżenie, w którym „głębokie” zabiegi „poety”, „lekkomyślnego rodzica wierszyka”, zostały ironicznie ukazane jako dzielenie włosa na czworo:
o chmurce zaraz ciurka
że chmurka to nie chmurka
kamyk zimny ogrzewa
w absolucie słowem wierci
aż dowierci się do śmierci
potem
aby było głębiej
wymiesza wszystko
z filozosią „głębi” [P-4 30]

Ciąg deminutivów podkreśla jawnie deprecjonujący ton wiersza: doszukiwanie
się w zjawisku fizycznym („chmurka”) czegoś meta-fizycznego, a w materii nieożywionej („kamyk”) – życia, drążenie słowem niewyrażalnego („absolut”), nadawanie
swoim zabiegom pozorów głębi („filozosia”) – wszystko to „ambaje”, którym brak
prawdziwej refleksyjności, działanie w istocie powierzchowne, tropienie tajemnicy,
której nie ma.
Rewers tej postawy prezentuje – jak się zdaje – Posłowie do poematu „Na powierzchni poematu i w środku”. Badacze zauważyli, że jest to utwór wyrosły z inspiracji Wittgensteinowskich – z rygoru jasności przeciwstawionego filozoficznemu
poplątaniu, sformułowanego w słynnej tezie 7. Traktatu logiczno-filozoficznego:
„o czym [...] nie można mówić, o tym trzeba milczeć” (cyt. D 273; zob. też D 272–275),
oraz z podziału na gramatykę powierzchniową i głęboką dokonanego w Dociekaniach
filozoficznych66. Myślę, że dodatkowym, komplementarnym kontekstem dla Posłowia do poematu „Na powierzchni poematu i w środku” byłaby hermeneutyka radykalna (tożsama w tym przypadku z hermeneutyką powierzchni). Spójrzmy na jego
drugą strofoidę:
Są wiersze
wewnętrzne

65
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N y c z, op. cit., s. 196–207.
Zob. B u r k o t, op. cit., s. 55–56.
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i wiersze zewnętrzne
są wiersze skończone uchwytne
wyrzucone
na powierzchnię
przez wiedzę rutynę
jasne kryształowe
promienne
jak światło
i są inne
płynne senne
ciemne [P-3 109]

Powierzchnia wydaje się tu tym samym co powierzchowność: ukończenie, jasność, promienność utworu – pozornie głębokie – jawią się jako efekt rutynowej
wiedzy gwarantującej pewność poznawczo-artystyczną, która rozświetla wiersz
sztucznym światłem odkrytej „tajemnicy” ustabilizowanego sensu, ale równocześnie
powstrzymuje ruch myśli, przyjąwszy własne rozpoznania za aksjomat, finał czy
całość. Tymczasem prawdziwie głębokie są wiersze nieukończone, na zawsze otwarte, na zawsze fragmentaryczne: „płynne” – bo funkcjonujące w upływie; „senne” – bo
powstałe w wyniku męczącej, nie kończącej się hermeneutycznej pracy nicowania
nica (Rocznica, P-3 221), która odkryła to, że nie miała niczego do odkrycia; „ciemne”, bo nie rozświetla ich blask Tajemnicy/Transcendecji, bo wystawione na abyss,
na noc bez kresu.
Różewicz nie mówi, że nie istnieje tajemnica jako coś niedocieczonego, nieodkrytego czy niewypowiadalnego (i w tym sensie rację ma Nycz), lecz raczej, że
wszelkie próby poetyckie docieczenia, odkrycia, wypowiedzenia ponoszą klęskę –
głębia nie jest nam zatem dana, nie dysponujemy narzędziami jej poznania, a przeto skazani jesteśmy na poezję pozbawioną tajemnicy, na hermeneutykę powierzchni. Kto myśli inaczej, ten okazuje słabość. Cóż nam pozostaje? Przystać na ten stan,
wyrażać – jak pisze Nycz – „niewyrażalność niewyrażalnego”67 bez nostalgii za
ukrytym sensem:
ale ja nie mam potrzebnych
środków technicznych
ani siły
ani wiary
która przenosi góry
więc nie zobaczysz Tego
nigdy
wiem o tym
i dlatego
piszę [dlaczego piszę?, P-4 166]

Gdy Różewicz stara się nam uzmysłowić, że:
największą prawdą XXI wieku
i największą tajemnicą jest TO
że nie ma prawdy [Credo (fragmenty), P-4 347]
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– gdy wskazuje na daremność rozwiązywania tajemnicy68 albo też, wedle trafnej
formuły Andrzeja Zieniewicza, „reweluje brak tajemnicy – jako tajemnicę właśnie”69,
znów zdaje się sytuować bardzo blisko Johna D. Caputo, dla którego „nie ma żadnej tajemnicy – oto jedyna tajemnica”70. Nie chodzi wszakże o to, że istnieje tylko
jedna, poznawalna, „powierzchniowa” prawda, lecz – odwrotnie – zawsze zbyt dużo,
nadmiar „prawd”. Można by powiedzieć za Derridą – „nie ma jednego przekazu, lecz
od razu, zawsze, wielość przekazów, tyle różnych śladów odsyłających do innych
śladów i do śladów innych”71.
Poezja Różewicza sytuuje się zatem we wnętrzu nierozstrzygalności. Tym samym
staje się radykalnym zanegowaniem – znów sięgnijmy do Derridy – „zasady pocztowej”72, czyli hermeneutycznej wiary w istnienie przesłania (bycia czy tekstu),
ukrytego sensu, który objawi się, jeśli tylko poprawnie odczytamy wiadomość, jaką
ktoś (lub coś) ma nam do przekazania. Wiara ta, legitymizowana przez metafizykę
obecności, przyjmowała w dziejach postać teleologii lub eschatologii. Zdaniem
Johna D. Caputo, obie one były rodzajem ufności w zbawienie, ratunek, przejrzystość sensu, mimo zasadniczych różnic pomiędzy nimi: regularności przesyłek
w teleologii i nieregularności – w eschatologii. Tymczasem:
wydostanie się poza zasadę pocztową oznacza, że zaprzestajemy oczekiwania na pocztę, jak gdyby zawierała ona prywatny przekaz przychodzący specjalną dostawą. Pocztowa redukcja wyswobadza wolną
cyrkulację znaków, wolne powtórzenie, które nie musi odpowiadać na jakąś metafizyczną czy meta-metafizyczną zasadę i arché73.

Temat Różewiczowskiej krytyki zasady pocztowej podjął już, właściwie go wyczerpawszy, Januszkiewicz, który w przekonujący sposób wykazał:
Wiersze Różewicza zdają się mówić, że ci, którzy czekają na przesyłkę, zostają oszukani i czekają
nadaremno (Einst hab ich die Muse gefragt..., Wiedza): listu nie ma, bo nikt go nie wysłał, nikt więc go
nie odbierze; bywa też, że wprawdzie list istnieje, ale okazuje się zupełnie nieczytelny; dzieje się i tak,
że doręczyciel (Hermes) postanawia nie wręczać listu (Nieznany list); wreszcie: przesłanie istnieje i istnieje listonosz, ale: albo myli adresy, albo spotyka się z odmową przyjęcia przesyłki, albo – po prostu
– nikt w nim nie rozpoznaje listonosza [...]. [J 337]

Ponieważ odpowiednia praca badawcza została już wykonana, chciałbym, traktując ją jako punkt wyjścia, zinterpretować kilka wierszy podejmujących ten problem,
aby na koniec raz jeszcze pokazać, że wszystkie kwestie, o których była tutaj mowa
– kres metafizycznej wykładni świata, upływ, zanegowanie zasady pocztowej, katastrofa semiotyczna, fragmentaryczność – bezpośrednio się ze sobą łączą.
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Uczynił tak w rękopisie załączonym na końcu pierwszego wydania Płaskorzeźby. Zob. E. L e d ó c h ow i c z, Gucio odczarowany. W zb.: Dlaczego Różewicz. Wiersze i komentarze. Red. J. B r z o z o ws k i, J. P o r a d e c k i. Łódź 1993, s. 157.
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J. D e r r i d a, Envoi (cyt. za: Z a w a d z k i, op. cit., s. 63).
Zasada ta nazwana tak została przez J. D e r r i d ę w książce La Carte postale. De Socrate à Freud
et au-delà (Paris 1980).
C a p u t o, Radical Hermeneutics, s. 170–171.
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Podmiot wierszy autora Czerwonej rękawiczki od zarania czeka na złą nowinę:
teraz czekam tylko
na złe wiadomości
[. . . . . . . . ]
i zawsze czekam
na złą wiadomość [Poemat otwarty, P-2 16–17]

Ową złą nowiną okazuje się zaś przesłanie o braku przesłania Obcego człowieka, które podmiot Różewicza uznał za „prawdziwe”:
chcę wam powiedzieć
że nie ma tajemnicy
nie czekajcie [P-2 163]

Zaprzestawszy oczekiwania, podmiot wiersza zrozumiał, iż poezja jest bezsilna:
nie dociera do istoty (gdyż ta nie istnieje), nie pochwytuje Sensu (gdyż Sensu nie
ma), nie zrywa zasłony z Tajemnicy (gdyż to właśnie wiara w Tajemnicę polega na
wytwarzaniu zasłon zakrywających przepaść, jaka wyłoniła się po osunięciu fundamentów świata), ulega sfragmentaryzowaniu (gdyż całość istnieje jedynie w systemie pocztowym, czyli w metafizyce). Jego bezwarunkowa, całkowita kapitulacja
(Kapitulacja, P-2 365) jest jednak gestem negatywno-afirmatywnym, wynika bowiem
z wiedzy, iż:
Nic nigdy nie zostanie
wytłumaczone
nic wyrównane
nic wynagrodzone
nic nigdy
[. . . . ]
świat się nie skończy [Wiedza, P-2 414]

Nie nadejdzie więc przesyłka-zbawienie, nie będzie apokalipsy ani nowego początku, skazani zostaliśmy na nieskończone krążenie po kole hermeneutycznym.
Stan ten – mimo że jest katastrofą dis-astrum74 – ma jednak również wymiar pozytywny:
poezja powlecze się
dalej
w stronę
Arkadii
albo w stronę drugą [P-2 414]

Gra, choć pozbawiona poręczenia metafizycznego (a może właśnie ze względu
na ten brak: „Es spielet, weil es spielet”75), trwać będzie nadal.
Zinterpretujmy z tego punktu widzenia utwór Moja poezja (P-2 421). Już w szkicu Do źródeł Różewicz wyraźnie wskazuje na „nihilistyczną” proweniencję owego
wiersza:

74
75
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Źródła metafizyczne, które karmiły poezję od jej początków, przestały bić dla mnie. [...] Konieczność
wyrzeczenia. Pępowina, która łączyła poezję z metafizyką, została przecięta. [PR-3 149]

Nie istnieje żadna przesyłka, której do-ręczenie poeta miałby po-ręczyć, której
Sens mógłby wykładać – zasada pocztowa nie działa; dlatego poezja Różewicza
„niczego nie tłumaczy / niczego nie wyjaśnia” (P-2 421). Pragnie ona pozostać
wierna trudności albo raczej aporetyczności, na jaką ją wystawiono, „niczego się
nie wyrzeka” (P-2 421). Ta aporetyczność stanowi niezbywalną dolę poezji – konieczność niemożliwości, przesłanie o braku przesłania:
jeśli nie jest mową ezoteryczną
jeśli nie mówi oryginalnie
jeśli nie zadziwia
widocznie tak trzeba
jest posłuszna własnej konieczności [P-2 421]

Dlatego więc poezja pozostaje „otwarta dla wszystkich / pozbawiona tajemnicy”,
że odpowiada na wezwanie (wyzwanie) nihilizmu, które wrzuca ją w kondycję bezsilności, jednocześnie jednak wymagając od niej wytrwania w Ab-grund, przystania
na funkcjonowanie w upływie, skazującym wszelkie jej działania na niepowodzenie:
poezja „przegrywa sama ze sobą” (P-2 421), „ma wiele zadań / którym nigdy nie
podoła” (P-2 421). Naturalną konsekwencję posłuszeństwa owemu bezgrunciu
stanowi fakt, że poezja „nie ogarnia sobą całości” (P-2 421), ponieważ utraciła zakorzenienie metafizyczne, a jedynie w jego obrębie mogła do tego zadania pretendować76. Teraz „nie spełnia nadziei” (P-2 421) nie tylko na osiągnięcie perspektywy
całościowej, ale także na wykreowanie nowej teleologii czy nowej eschatologii, gdyż
po prostu „nie stwarza nowych reguł gry” (P-2 241). Te byłyby wszakże wykroczeniem przeciw konieczności udziału w grze bez końca, grze pozbawionej fundamentu i transcendentalnego signifié. Być może, istotą postawy Różewicza jest przekonanie, że ta uboga, bezsilna, odarta z nadziei poezja pozostaje jedyną możliwą,
jedyną, na jaką pozwala świat spełnionego nihilizmu: „nie wchodzi na miejsce innej /
i nie może być przez inną zastąpiona” (P-2 421).
Wbrew kilku badaczom77 uważam, że nie mamy tu do czynienia z kapitulacją
poezji, albo też – ostrożniej – że kapitulacja to coś, od czego poezja musi zacząć,
aby zbudować coś pozytywnego (nie na nowym fundamencie, lecz właśnie na braku fundamentów!). Zgadzam się natomiast ze Skrendą:
Moja poezja, która wydaje się wierszem formułującym pewien minimalny program, mówiącym
o konieczności wyrzeczenia, przy bliższym wejrzeniu okazuje się manifestacją maksymalizmu. Dlaczego bowiem poezja zanegowana [...] „spełnia nadzieje” i potrafi „podołać zadaniom” [...]? Chyba tylko
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Zob. J. P o r a d e c k i, Moja poezja – czyli o czym Tadeusz Różewicz milczy. W zb.: Dlaczego Różewicz, s. 11: „Czytajmy dalej: »poezja nie ogarnia sobą całości«. Był czas, kiedy ogarniała. Ściśle
związana z sacrum najogólniej rozumianym, wypływała z istoty bytu i jemu służyła. Bywała teologią, kosmologią, ontologią. Te czasy dawno się skończyły. [...] Bóg przestał być źródłem twórczości”.
Zob. np. opinię T. K ł a k a (Zrobiłem pewne rzeczy. „Kamena” 1971, nr 26, s. 10), który uważa, że
sformułowań autora Czerwonej rękawiczki „nie należy brać za dobrą monetę”, lub Z. M a j c h r o ws k i e g o („Poezja jak otwarta rana”. áCzytając Różewiczañ. Warszawa 1993, s. 204), według którego
Różewicz formułuje „antypoetykę”.
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z tego powodu, że [...] nie jest świadoma ogromu nadziei i zadań. Nie podołać zadaniom znaczy – być
ich świadomym. Sądzić, że podołać można, to objaw niewiedzy. [S 104]

Należałoby w związku z tym zadać pytanie: jakie są zadania poezji Różewicza
i dlaczego pozostają one nierealizowalne? W dalszej części komentarza dotyczącego
uprawiania poezji pozbawionej tajemnicy autor Płaskorzeźby zwraca się do Tadeusza Brzozowskiego następującymi słowami:
popatrz na obrazy, które namalowałeś... [...] przejawiła się w nich jakaś resztka wygasającego absolutu.
Te „strzępy tkanek, kikuty... ludzie okaleczeni do granic możliwości” [...] to nic innego jak obraz rozkładającego się absolutu, to nie „ludzie okaleczeni”, to okaleczony „absolut” [...]. Człowiek, co został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, został zamordowany i tego nie mogli ukryć prawdziwi artyści.
[Kartki wydarte z dziennika, PR-3 392]

Wydaje się, że jest w tej wypowiedzi zawarty implikowany program pozytywny
poezji. Jawiłby się on jako aporetyczne działanie towarzyszenia metafizyce w jej
rozkładzie: oto nieczyste, ułomne, połamane, fragmentaryczne formy Różewicza
kryją w sobie ślady, pozostałości, strzępy okaleczonego absolutu, zachowują okruch
sensu „z uwagi na upływ”. Podmiot Różewiczowskich wierszy zaś, mówiąc:
zaczynam od początku
zaczynam od końca
zaczynam jeszcze raz [Credo (fragmenty), P-4 349]

– zdaje sprawę nie tylko ze swego beznadziejnego heroizmu, lecz także z tego, że
koniec i początek „zwijają się” wzajemnie:
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
może się już zaczęło [Opowiadania dydaktyczne, P-2 300]

Oto zostaliśmy wystawieni na kres metafizyki, na noc bez końca, utraciliśmy
fundamenty. Musimy dokładnie przemyśleć ten stan, wyciągnąć z niego wszelkie
konsekwencje. Dopiero wówczas pojawi się możliwość zbudowania czegoś pozytywnego. To pozytywne nie będzie jednak nową metafizyką, nie da nam innych punktów oparcia, będzie raczej nauczeniem się funkcjonowania w nieustannym ruchu
spadania we wszystkich kierunkach naraz:
a przecież przywykłem
Ja stygnący
pokochałem ruch
[. . . . . . .]
rozkładam się
coraz szybciej okazalej [P-2 378]

– mówi podmiot Larwy i zastanawia się:
piszę ciągle
choć wiem że odchodzi się
zawsze
z fragmentem
z fragmentem całości
całości
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czego
czy jestem larwą nowego [P-2 378–380]

Pytanie o „nowe” drąży całą poezję Różewicza. To „nowe” musiałoby istnieć poza
metafizyką, poza teleologią i eschatologią, poza dobrą nowiną, poza całością i zasadą pocztową. Wszystkie wybory formalne i światopoglądowe Różewicza, jego
przeświadczenia ontologiczne i – przede wszystkim – etyczne opierają się na wytrwaniu w tym stanie nieoczekującego oczekiwania. Różewiczowi towarzyszył on aż
do końca. W ostatnim tomie, to i owo, odnajdziemy – znamienne, że pozostawiony
w rękopisie, a w dodatku lekko pokreślony – fragment:
ja wiersz
buduję
od fundamentów
ruiny
ruiny
gdzie z świątyni
bogów został jakiś
kamień (fragment) [T 45]

Po raz kolejny, powracając do punktu wyjścia, poeta zatoczył więc koło. Wiersz
nadal jest niegotowy, gra wciąż się toczy.
Abstract
PATRYK SZAJ Adam Mickiewicz University, Poznań
TADEUSZ RÓŻEWICZ’S COLD HERMENEUTICS
The author of the article attempts to set Tadeusz Różewicz’s poetry into the context of John D. Caputo’s
radical hermeneutics. The paper opens with an interpretation of problems of Różewicz’s fragmentary
work which reveals its radical hermeneutic implications that include e.g. conviction about the collapse
of metaphysical interpretation of the world, objection to any complete encompassment, being subject
to flux. Różewicz’s poetry realises Caputo’s hermeneutics basic imperative–“restoring life to its original
difficulty”; the poetry is characterised by peculiar “honesty” consisting in retaining the state of uncertainty, instability and liquidity, and non-neutralising them with metaphysical support the aim of which
is protecting the play of meanings and reassuring the subject. That perspective allows to interpret,
inter alia, Różewicz’s poems touching upon the problem of part and whole, nihilism as a peculiar cultural diagnosis, and impossibility of unambiguous sense reconstruction. The article also describes
Różewicz’s poetry “radical hermeneutic circle” which proves to be a crooked circle since it lacks in
completeness and moves only from a fragment to a fragment. Ultimately, the paper exploits positive
implications of Różewicz’s stance, focusing on poetical, ontological and ethical problems.
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MICHAŁA GŁOWIŃSKIEGO*
Pani Profesor Zofii Mitosek
Struktura objawia się w doświadczeniu rany, zniewagi, zemsty
i krzywdy. Terroru1.

1
W Czarnych sezonach Michał Głowiński opisuje rozstanie z Matką, którego doświadczył jako dziewięciolatek: „Jeszcze niedawno życia w rozłące w ogóle sobie nie
wyobrażałem, choć szybko się okazało, że muszę się do nowej sytuacji dostosować
– i istnieć w morzu obcości”2. Metafory akwatyczne bywają poręczne, jak wiadomo,
często wtedy, gdy wskazuje się na ułomność racjonalnego poznania, co widać na
licznych przykładach, od Heraklita po Martina Heideggera (metafora ryby wyjętej
z wody3). Tak jest również u Głowińskiego: „istnienie w morzu obcości” wyklucza
się z możliwością rozumowego ogarnięcia własnej sytuacji – wymagałoby to spojrzenia na samego siebie z nieosiągalnej, pozamorskiej perspektywy.
Z tego punktu widzenia metafora zawarta w tytule (późniejszej o 12 lat) autobiografii Kręgi obcości wskazywałaby, że poczucie, które w Czarnych sezonach zostało przedstawione jako doświadczenie transcendujące, bo nie poddające się
wysiłkom strukturalizacji – w autobiografii zyskało wymiar racjonalny, opisywalny
i pojmowalny. Wszak kręgi są abstrakcyjną figurą geometryczną, za której pomocą

*

Artykuł powstał w ramach projektu badawczego NCN 2014/13/B/HS2/00310 Wiek teorii. Sto lat
polskiej myśli teoretycznoliterackiej.

1

J. D e r r i d a, Jednojęzyczność innego, czyli proteza oryginalna. Przeł. A. S i e m e k. „Literatura na
Świecie” 1998, nr 11/12, s. 50.
M. G ł o w i ń s k i, Czarne sezony. Warszawa 1998, s. 85.
Zob. M. H e i d e g g e r, List o „humanizmie”. Przeł. J. T i s c h n e r. W: Budować, mieszkać, myśleć.
Eseje wybrane. Wybór, oprac., wstęp K. M i c h a l s k i. Warszawa 1977, s. 78: „Na skutek technicznej wykładni myślenia bycie jako żywioł myślenia ulega zaprzepaszczeniu. Od czasów Platona
i sofistów »logika« coraz bardziej sankcjonuje tę interpretację. Sądzi się myślenie miarą dla niego
niewłaściwą. Jest to równoznaczne z postępowaniem usiłującym oceniać istotę i możliwości ryby
według tego, jak dalece jest ona w stanie żyć poza wodą. Już od dawna, od zbyt dawna, myślenie
osiada na ziemi bezwodnej”.

2
3
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możliwe jest przedstawienie określonego odcinka rzeczywistości w formie czytelnego schematu – koncentrycznych barier odgradzających podmiot od społeczeństwa.
Ów podmiot, uświadamiając sobie, co czyni go obcym, ma szansę, by próbować
przełamać kolejne bariery i w ten sposób złagodzić poczucie obcości4.
Ryszard Nycz, pisząc o właściwościach metody literaturoznawczej Głowińskiego, określił autora Powieści młodopolskiej jako mistrza „krótkich strukturalnych
»wglądów« w sferę porządków ukrytych pod nader nieprzejrzystym czasem, by nie
powiedzieć: konwulsyjnym, pięknem indywidualnej formy [...]”5. Konstruktywistyczna perspektywa, która jest mi bliska, skłania do postawienia znaku równości
między gestem „odkrywania” sfery porządków na pierwszy rzut oka niewidocznych
a odruchem porządkowania tego, co w punkcie wyjścia jawi się jako zbiór nie pasujących do siebie elementów, jako niezborna całość opierająca się racjonalnemu
poznaniu6. W gruncie rzeczy metody strukturalisty i autobiografa są podobne, przy
czym przedmiotem badań tego ostatniego staje się on sam. Głos autobiografa ulega przeto dialektycznemu rozszczepieniu: na tego, kto mówi („ja” podmiotowe), oraz
tego, o kim się mówi („ja” przedmiotowe). W konsekwencji autobiografia okazuje
się przeciwieństwem – by strawestować określenie Józefa Tischnera – „mówienia
z wnętrza labiryntu”7 (albo z głębin morza), kiedy obiektywistyczną analizę własnej
biografii zastępuje liryczne wyznanie przeżywającego podmiotu.
W debiucie prozatorskim Głowińskiego wyczuwalne jest jeszcze marzenie o pisaniu „stopnia zero” (Roland Barthes), o języku pozbawionym stylu, języku absolutnie referencjalnym. Status taki Czarne sezony zawdzięczają jednak głównie
czynnikom pozatekstowym. Jacques Derrida zwracał uwagę:
ś w i a d c z y ć można tylko o tym, co niewiarygodne. [...] Porządek świadectwa sam świadczy o cudowności, o wiarygodnej niewiarygodności: o tym, w co t r z e b a w i e r z y ć tak czy owak, bez względu na
to, czy jest wiarygodne, czy nie8.

Decyzja czytelnika o uznaniu referencjalności Czarnych sezonów okazuje się
więc z konieczności arbitralna: opiera się na apriorycznym zawierzeniu autorowi
(świadkowi) i przyjęciu niefikcjonalnego statusu jego świadectwa. Inaczej w wypadku autobiografii Głowińskiego. Narracji autobiograficznej nie trzeba brać na wiarę,
jak świadectwa, ona bowiem pozostaje wiarygodna za sprawą iluzji referencji,
4
5

6

7

8
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Zob. ciekawą interpretację A. S k r e n d y dotyczącą „metafor epistemologicznych” ukrytych w tytule autobiografii Głowińskiego: Linia i koło. „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 2.
R. N y c z, Michała Głowińskiego poetyka nowoczesna: strukturalizm, teoria komunikacji literackiej,
historyczna poetyka kulturowa. W: M. G ł o w i ń s k i, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. Kraków 1997, s. 7. Zob. też tezę: „Analiza systemowa (czy strukturalna) jest zapewne
najłatwiej uchwytną cechą stylu literaturoznawczego wywodu Głowińskiego. Badane zjawisko
traktowane jest tu konsekwentnie jako uporządkowana całość [...]” (ibidem, s. 6).
W optyce konstruktywistycznej porządek, czyli sens, nigdy nie jest dany esencjonalnie, zawsze
stanowi wytwór poznającego podmiotu. Z tego względu odkrywanie ukrytego porządku okazuje się
tożsame z konstruowaniem i narzucaniem go – do czasu, aż kto inny odkryje (czyli skonstruuje)
nowy porządek.
Trawestuję tytuł artykułu J. T i s c h n e r a Myślenie z wnętrza metafory. Nawiasem mówiąc, Głowiński znał to określenie, ponieważ był redaktorem tomu, w którym tekst się ukazał: Wypowiedź
literacka a wypowiedź filozoficzna. Studia. Red. M. G ł o w i ń s k i, J. S ł a w i ń s k i. Wrocław 1982.
D e r r i d a, op. cit., s. 44.
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którą wytwarza. Kręgi obcości o wiele lepiej od Czarnych sezonów realizują ów
ideał „mowy niewinnej”, implikującej pełną przejrzystość formalną. Przy czym,
rzecz jasna, „nic nie jest bardziej niewierne niż białe pisanie”9...
2
W Czarnych sezonach Głowiński wprost przyznawał się do niewiedzy i niepamięci.
Nie pozostawało to w konflikcie z przyjętą przez niego formą narracji. Jak wspomina:
Nie byłem w stanie sporządzić ciągłego sprawozdania, luki pamięci okazały się zbyt wielkie; zapełnianie ich domysłami, zmyśleniami, a nawet wiadomościami czerpanymi ze źródeł, [...] uważałbym za
wysoce niestosowne i mijające się z celem10.

A co z autobiografią, która przecież z definicji jest „ciągłym sprawozdaniem”?
Jak w jej ramach opisać dzieciństwo, Zagładę i pozostałe trudne (traumatyczne)
doświadczenia?
Niebezpośrednio, jak sądzę, autor udzielił odpowiedzi na to pytanie w eseju
poświęconym Wacławowi Borowemu:
Borowy [...] rezerwuje dla siebie przywilej ironii, która jest stałym składnikiem jego analitycznych
poczynań. [...] Ironia nie jest jednak sprawą wszechwiedzy, owej wyższości, jaką przypisuje sobie krytyk,
bo znajduje się ponad dziełem, gdyż jego zadaniem jest wiedzieć więcej, niż o sobie może mówić sam
tekst. W swej krytyce nie jest nigdy besserwisserem, nie chce wprowadzać jasności tam, gdzie jej nie
ma, ukazuje tylko charakter i funkcje miejsc ciemnych – i w tym właśnie wyraża się jego nowoczesność.
[...] Respektuje on w pełni to, co w arcydziele ma być niejasne, wskazuje na ciemności w liryce Norwida,
podczas gdy badacz tradycyjny zmierzałby do wyklarowania i wytłumaczenia owej ciemności, a więc do
tego, by ją uchylić11.

Uwagę zwraca zarysowana opozycja badacza „tradycyjnego” oraz „nowoczesnego”. Ten pierwszy, waloryzowany negatywnie, to „wyjaśniający” pozytywista, który
pragnie objąć rozumem cały przedmiot swojej analizy. Gdyby ów tradycjonalista
wszedł w rolę autobiografa, usiłowałby wytłumaczyć samemu sobie – poprzez wskazanie wpływów i przyczyn – co sprawiło, że stał się tym, kim jest. Respektowanie
luk i niejasności stanowiłoby przejaw jego niekompetencji. Badacz „nowoczesny”,
9

10

11
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R. B a r t h e s, Stopień zero pisania oraz Nowe eseje krytyczne. Przeł. K. K o t. Warszawa 2009,
s. 89. Zob. także sugestię S k r e n d y (op. cit., s. 71), której w niniejszym tekście ulegam: „Czarne
sezony to coś o wiele więcej niż wspomnienia, to wyrafinowane dzieło literackie, a to by sugerowało, że Kręgi obcości też [...] są literaturą. Słowem, relacja między Sezonami... a Kręgami... to ciekawy temat do osobnych rozważań”.
G ł o w i ń s k i, Czarne sezony, s. 7. W podobnym tonie autor wypowiedział się w wywiadzie udzielonym kilka lat później (Zapisywanie Zagłady. Z M. Głowińskim rozmawia A. G r u p i ń s k a.
„Tygodnik Powszechny” 2001, nr 12, s. 14): „Mnie się wydaje, że my krzywdzimy wydarzenie nie
dlatego, że mamy luki w pamięci, ale dlatego, że chcemy je zapełniać. Że staramy się zbudować
logiczną fabułę, że dostosowujemy historię, którą znamy, do pewnych wzorców – nie mówię o utworach literackich, tylko o tekstach pamiętnikarskich. Zachowanie luk, przy świadomości, że są to
luki, to podstawowa sprawa uczciwości pisarskiej”.
M. G ł o w i ń s k i, Wacław Borowy – artyzm i umysłowość. W zb.: Zatajony artysta. O Wacławie
Borowym 1890–1950. Wybór A. B i e r n a c k i. Lublin 2005, s. 194–195.
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przeciwnie, zdaje sobie sprawę ze swojej niewiedzy i ograniczonych możliwości
własnego rozumu. Jako autobiograf, zobligowany formą gatunkową, będzie raczej
skłonny konstruować wywód, opierając się na elementach jasnych i klarownych,
natomiast to, co nie poddaje się racjonalizacji, świadomie pozostawi na marginesie.
To wynik kompromisu: autobiografia domaga się, zgodnie z regułami estetyki klasycystycznej, zachowania harmonii i ładu formalnego. Z tego względu autobiografowi znającemu własne ograniczenia nie pozostaje nic innego, jak milczeć na temat
tego, o czym nie może on powiedzieć, bądź też – „ukazywać charakter i funkcje
miejsc ciemnych”.
Tak postąpił Głowiński już w Czarnych sezonach. Postulat respektowania luk
jest realizowany zarówno w jego debiucie prozatorskim, jak i w autobiografii; w obydwu książkach autor chętnie powtarza: „nie wiem”, „nie pamiętam”. Tu i ówdzie
coś dopowiada albo, przeciwnie, sygnalizuje, że danego wątku nie rozwija, ponieważ
zrobił to gdzie indziej. Luki pozostają jednak niewypełnione. Wbrew pozorom w Kręgach obcości Głowiński wcale nie próbuje dokonać tego, czego nie udało mu się
dokonać w Czarnych sezonach, tj. uspójnić opowieści o dzieciństwie i Zagładzie12;
jego autobiografia nie jest ani bardziej naiwna, ani mniej „nowoczesna” od Czarnych
sezonów. To nie w temacie ani w sposobie namysłu intelektualnego nad własną
przeszłością kryje się różnica między Czarnymi sezonami a Kręgami obcości. Tym,
co odróżnia te książki, jest język.
Obie opowieści pisane są tonem serio, tonem śmiertelnie wręcz poważnym. Ale
w Czarnych sezonach język stanowi pułapkę, zagrożenie dla wiarygodności świadectwa, autor zachowuje wobec niego ultrapodejrzliwość i próbuje go oczyścić ze
wszelkich znamion literackości. Mowa tu o języku rozumianym i jako langue, i jako
zbiór matryc narracyjno-fabularnych. Dystans wobec dostępnego inwentarza leksykalnego staje się dostrzegalny wówczas, gdy Głowiński mocuje się ze słowami,
próbując wybrać najadekwatniejsze, wolne od niepożądanych konotacji. Widać to
już na początku książki, w opisie getta, kiedy autor stwierdza, że monochromatyczność tegoż getta „najlepiej chyba określa słowo »wyszarzałość«”, że właśnie to słowo
będzie „najbliższe rzeczy, najbardziej odpowiednie”13. Ale najpełniej ujawnia się to
w pierwszych zdaniach opowiadania Wyjście, gdy Głowiński tłumaczy sens tytułu:
Posługuję się tym słowem tylko dlatego, że nie mam na podorędziu innego, takiego, które wydawałoby się bardziej stosowne; „ucieczka” w moim odczuciu jest jeszcze mniej odpowiednia. Oczywiście,
ma ono wspaniałe konotacje, przywołuje świat biblijny, nie użyłbym jednak wyrazu „exodus”, dlatego
że odniesione do tego rodzaju wydarzeń brzmiałoby zarówno uzwnioślająco, jak i pretensjonalnie. A gdy
mowa o świecie potwornym, jednym z najstraszniejszych, jakie kiedykolwiek ludziom zgotowano, wszelkie słowa podniosłe i uroczyste są zbyteczne, wkrada się w nie fałsz14.

W przytoczonym wyznaniu widać już nie tylko filologiczną troskę o zachowanie
decorum, lecz także, co więcej, pragnienie kontrolowania sensów produkowanych
12

13
14
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Zob. wypowiedź M. G ł o w i ń s k i e g o z wywiadu udzielonego już po opublikowaniu Kręgów obcości („Autobiografia musi być kompromisem”. Z M. Głowińskim rozmawia J. L e o c i a k. „Kwartalnik Artystyczny” 2010, nr 2, s. 25): „W zasadzie to jest książka pisana z głowy. Teraz, kiedy już się
ukazała, pomyślałem sobie, że powinna mieć trochę inny tytuł, mianowicie »Świat zapamiętany«”.
G ł o w i ń s k i, Czarne sezony, s. 10–11.
Ibidem, s. 40.
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przez tekst. Przywołanie biblijnego exodusu w tytule opowiadania skłaniałoby odbiorcę do lektury alegorycznej, zakładającej, że ucieczka z getta jest współczesną
konkretyzacją historii starotestamentowej, to zaś generowałoby rozmaite interpretacje, których autor mógłby nie przewidzieć. Aby tego uniknąć, Głowiński ucina
spekulacje już na początku. Podobnie robi na wstępie wielokrotnie cytowanego
opowiadania o spotkaniu ze szmalcownikiem. W słowach: „Partia szachów rozgrywana przez dziecko ze szmalcownikiem wydać się może tandentym pomysłem literackim [...]”15, kryje się gest samoubezpieczenia przed uwieloznacznieniem opowieści, a także ostrzeżenie przed lekturą, jak powiedziałby Umberto Eco, w „trybie
symbolicznym”16.
W Kręgach obcości po takiej postawie prawie nie ma śladu. Ciężar przesunął
się tu z etyki na estetykę: choć zasadniczo zachowany jest ton serio, całość obfituje w sformułowania ostentacyjnie dialogizowane – odnajdzie się tu Bachtinowskie
słowa dwugłosowe, mowę pozornie zależną i licznie poukrywane uwagi ironiczne.
Kręgi obcości są tekstem, chciałoby się powiedzieć, bardziej podstępnym od Czarnych sezonów, ponieważ ich linearna narracja skutecznie usypia czujność odbiorcy, porywając go w rajską dziedzinę referencji. Dopiero skupiona powtórna lektura
umożliwia namysł nad interesującą strukturą formalną tej autobiografii.
3
W Czarnych sezonach i w Kręgach obcości Głowiński poświęca opisowi drogi na
Umschlagplatz mniej więcej tyle samo uwagi, przy czym w debiucie prozatorskim
eksponuje własną niewiedzę i liczne wątpliwości związane z intencjami rodziców
(ile mogli oni wiedzieć, czego się domyślali, co mogli planować), w autobiografii zaś
głównie oznajmia i zdaje relację; niewykluczone, iż świadczy to o zwiększonym
dystansie do opisywanych wydarzeń. Tym jednak, co szczególnie zwraca uwagę,
jest sformułowanie pojawiające się w autobiografii mimochodem:
Innym razem, kilka lub kilkanaście dni później, nie mieliśmy szans na ukrycie się, pognano nas
na Umschlagplatz. [...] Kiedy szliśmy tą k r z y ż o w ą d r o g ą, część najbliższej rodziny była już po
aryjskiej stronie. [G 6217; podkreśl. A. H.]

W Czarnych sezonach określenie „krzyżowa droga” nie występuje18, nie mogłoby wystąpić. Użycie go w debiucie prozatorskim torowałoby drogę podobnym interpretacjom, jakie prowokowałoby zatytułowanie jednego z opowiadań słowem „exo15
16

17
18

I-4.indd 81

Ibidem, s. 60.
Zob. U. E c o, Tryb symboliczny. Przeł. M. W o ź n i a k. W zb.: Teorie literatury XX wieku. Antologia.
Red. A. B u r z y ń s k a, M. P. M a r k o w s k i. Kraków 2007, s. 353: „Tryb symboliczny nie stanowi [...] koniecznie procesu produkcji, lecz zawsze i niezmiennie proces w y k o r z y s t a n i a tekstu,
i może być zastosowany do każdego tekstu i każdego typu znaku poprzez decyzję pragmatyczną
(»chcę interpretować symbolicznie«), która na poziomie semantycznym wytwarza nową funkcję
znakową, przypisując oznacznikom obdarzonym znaczeniem skodyfikowanym nowe porcje znaczenia, jak najmniej określone i wyodrębnione przez odbiorcę”.
Skrótem tym odsyłam do: M. G ł o w i ń s k i, Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna. Kraków
2010. Liczby po skrócie wskazują stronice.
Mowa tam tylko o „pochodzie gnanym na Umschlagplatz” (G ł o w i ń s k i, Czarne sezony, s. 18).

2017-03-13 17:23:24

82

Rozprawy i Artykuły

dus”. W autobiografii sformułowanie to nie zostało wyeksponowane, nie sposób
więc wykluczyć, że stopień jego leksykalizacji jest tak duży, iż Głowiński wprowadził
je mimowolnie. Jeśli nawet tak było, to fakt ten jedynie potwierdza tezę, że w Kręgach obcości dość radykalnie zmienił się stosunek autora do języka. Słowa nie
stanowią już zagrożenia dla wyrażania siebie przez podmiot, nie muszą być pieczołowicie oczyszczane z kontekstów, w których niegdyś mieszkały.
Dialogizacja wywodu sprzyja umieszczaniu spostrzeżeń o charakterze sarkastyczno-ironicznym. Spostrzeżenia te są umiejętnie wplecione w narrację, przez co
łatwo nie zwrócić na nie uwagi. Sarkazm pojawia się wtedy, gdy Głowiński korzysta
z mechanizmu mowy pozornie zależnej (wprowadza do narracji cudzy sąd, nie biorąc za niego odpowiedzialności). Widać to choćby w opisie działań wojsk nazistowskich, które dokonywały cyklicznych nalotów na getto:
Szwadrony te składały się nie tylko z Niemców, zasługiwali się w nich również Litwini, Łotysze,
Ukraińcy. Wielu było chętnych, którzy z ochotą przyczyniali się do realizacji zbożnego celu, jakim było
uwolnienie świata od robactwa noszącego imię Żydzi. [G 61]

Nacechowany jest już wyraz „szwadron”, który nominalnie oznacza konnicę,
w polskiej armii zasłużoną m.in. w powstaniu styczniowym. Kontrast między
utrwalonym wyobrażeniem eleganckich kawalerzystów a wielonarodową grupą
nazistów, którzy „zasługują się” mordowaniem bezbronnych Żydów, rodzi efekt
groteskowy i szyderczy zarazem. Nawoływania do „uwolnienia świata od robactwa
noszącego imię Żydzi” są, rzecz jasna, parafrazą haseł propagandy hitlerowskiej.
Czy jednak Joseph Goebbels i jemu podobni nazwaliby ów cel „zbożnym”? W tym
ostatnim słowie pobrzmiewa jeszcze inny głos, należący bodaj do tych, którzy
w eksterminacji Żydów widzieli interes własny – głos antysemitów mieniących się
katolikami.
Tego rodzaju wtręty są, powtórzmy, zgrabnie wplecione w wywód autobiograficzny i raczej nie przykuwają uwagi czytelnika. Zasadniczo język Kręgów obcości
jest taki, jak środowisko intelektualne, w którym Głowiński przebywał przez większość życia: kulturalny i często eufemistyczny – daleki od tonów lirycznych. W obrębie długiej, z rozmachem kreślonej narracji autobiograficznej twórca utrzymuje
dystans intelektualny do opisywanego przedmiotu. Są jednakże nieliczne ustępy,
w których daje o sobie znać ekspresja Głowińskiego znosząca dialektykę „ja” podmiotowego i „ja” przedmiotowego19. Wówczas głos ma tylko doświadczający bohater,
a nie analizujący swe doświadczenia autor. Fragmenty te najsilniej zapadają w pamięć czytelnika, tworzą bowiem mikrowyrwy w szczelnej strukturze epickiego
wyznania.
Jednym z takich momentów w „opowieści autobiograficznej” jest opis burzy,
która przeszła nad gettem 3 IX 1942. W Czarnych sezonach Głowiński wcale o niej

19
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Wedle definicji samego M. G ł o w i ń s k i e g o (Powieść i prawda. W: Gry powieściowe. Szkice
z teorii i historii form narracyjnych. Warszawa 1973, s. 24): „[ekspresja] występuje [...] zawsze wtedy, gdy świat pokazywany jest z perspektywy bohatera i gdy bohater ów nie zmierza do tzw. zobiektywizowanego sprawozdania, ale przedstawia rzeczy, fakty, stany tak, jak się jawią jego świadomości, a więc odciska na nich piętno swojego »ja«”.
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nie mówi, niewykluczone więc, że przypomniał sobie o tym dzięki lekturze kroniki
getta autorstwa Barbary Engelking i Jacka Leociaka, która została wydana trzy
lata po publikacji Czarnych sezonów (o czym pojawia się wzmianka w Kręgach
obcości ázob. G 64ñ). Opisowi temu autor poświęca zaskakująco dużo miejsca.
Swoista dramaturgia epizodu rozwija się stopniowo. Najpierw pojawiają się epitety
takie, jak „burza gwałtowna i nieokiełznana”, „burza groźna” (G 65). Dalej autor
podejmuje refleksję nad wyglądem esesmanów („ich mundury były świeże i czyste”,
G 66). Dopiero w końcowej części epizodu mamy do czynienia z tym, co stanowi
jego zasadniczą treść – z opisem fantazji dziecka, wizualizującego sobie okrutny
pogrom nazistów:
zacząłem sobie przedstawiać, jak gromy biją w tych właśnie mężczyzn siejących lęk i śmierć, dosięgają
ich – i natychmiast niszczą. Wystawiałem sobie sceny najstraszniejszego okrucieństwa, wyobrażałem
sobie z namiętną aprobatą i satysfakcją, narastającą w miarę zatapiania się w wywołanych przez burzę
obrazach, jak pioruny uderzają w głowy tych elegancko wyglądających oprawców, rozcinają ich figury
na połowy lub mniejsze części, siekają ich ciała. Rozpruwają je, a z ich wnętrza wylewają się potoki krwi
i różnych obrzydliwości. Nasiąkają nimi mundury, jeszcze do niedawna wyczyszczone, zapięte na ostatni guzik, tak zadbane, jakby ci, co je noszą, szykowali się do udziału w uroczystej paradzie, a nie –
w wielkim spektaklu zabijania. Miejsca, w których przebywali, stawały się w mojej wyobraźni jedną
wielką trupiarnią, zwłoki leżały w nieładzie, ci, którzy byli silni i wszechwładni, przemieniali się w zwykły śmierdzący gnój z odrażającymi jelitami na wierzchu. [G 67–68]

W pierwszym zdaniu cytowanego fragmentu pobrzmiewa jeszcze rys eufemizacji („gromy biją”), później zaś ekspresja dochodzi do głosu już w pełni. Dotychczas
zdyscyplinowany tok narracji i elegancki styl ustępują miejsca przejmującemu
wyznaniu ofiary. W konsekwencji ów fragment prozy nosi znamiona poetyzacji,
czego dowodzą m.in. anaforyczne powtórzenia („Wystawiałem sobie [...], wyobrażałem sobie [...]”; „rozcinają [...]. Rozpruwają [...]”), rytmiczne dopowiedzenia zogniskowane wokół orzeczeń („uderzają”, „rozcinają”, „siekają”, „rozpruwają”), wreszcie
nieneutralne semantycznie nagromadzenie głoski „r”. Przytoczony passus ma ponadto wyraźny wymiar wizyjno-symboliczny: jest to scena apokaliptyczna, „wielkie
odwrócenie”, jak autor sam przyznaje (G 68); nazistów spotyka to, co oni sami
czynili ze swoimi ofiarami. Styl tego fragmentu mniej lub bardziej pośrednio przywodzi na myśl styl biblijny.
W opisie owych dziecięcych fantazji, dopowiedzmy, wyraźna jest zmiana dotychczasowej sytuacji narracyjnej. Czy wciąż mamy bowiem do czynienia z relacjonowaniem przeżyć wewnętrznych niespełna 8-letniego chłopca? (Czy w ogóle
można je zrelacjonować?) Apokaliptyczna wizja nosi raczej – by posłużyć się klasycznymi określeniami – znamiona prezentacji scenicznej, a nie opowiadania relacjonującego20. Prezentacji tej dokonuje jednak, po latach, dojrzały autor...
20
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Odwołuję się tu do dokonanego przez F. S t a n z l a (Sytuacja narracyjna i epicki czas przeszły.
Przeł. R. H a n d k e. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4, s. 220) rozróżnienia (zaczerpniętego od
O. Ludwiga), które Stanzel tłumaczy następująco: „Chodzi tu [...] o jego [tj. autora] uwidocznianie
się w opowiadaniu czy też ukrywanie się za światem przedstawionym. Obecność autora oznacza,
że w wyobraźni czytelnika ulegnie konkretyzacji obok opowiadanej akcji także narrator i sam
proces opowiadania. W tym wypadku z reguły dominuje relacjonujący sposób opowiadania. Natomiast jeśli przeważa sceniczny sposób opowiadania, obraz narratora nie zostanie wywołany w świa-
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Podobne wrażenie można odnieść, czytając fragment, w którym Głowiński
przerywa „opowieść autobiograficzną”, by podjąć problem polskiego antysemityzmu.
Najpierw cytuje opinię polskiego historyka krytycznie opisującego przejawy wrogiego stosunku do Żydów w okupowanej Polsce, po czym, w odpowiedzi na antycypowany zarzut, dodaje:
Uważam, że mam prawo do przytaczania tego rodzaju opinii, upoważnia mnie do tego moje własne
doświadczenie, skoro byłem w rękach szmalcownika, skoro musiałem wraz z Matką uciekać ze wsi [...].
[G 68]

Nie sposób żywić wątpliwości co do tożsamości adresata wypowiedzi: jest nim
odbiorca rodzimy, który bagatelizuje zjawisko antysemityzmu w Polsce lub wręcz
mu zaprzecza i gotów byłby zarzucić autorowi antypolskość. Zdystansowana opowieść epicka przeistacza się więc na chwilę w akt oskarżenia.
Warto wreszcie przyjrzeć się temu fragmentowi „opowieści autobiograficznej”,
w którym twórca decyduje się (po raz pierwszy) publicznie przyznać do homoseksualizmu. Czyni to w dość nieoczywisty sposób. Zwierzenie pojawia się w rozdziale czwartym, który obejmuje okres od 11 do 17 roku życia Głowińskiego. Autor
konsekwentnie trzyma się chronologii: rozdział otwarty zostaje przez opis szkoły
podstawowej, lektur czytanych w tym czasie; dalsza część to prezentacja lat licealnych i wzmianka o krótkim epizodzie w Związku Młodzieży Polskiej. W końcowej
partii rozdziału mowa zaś, kolejno, o pasji do muzyki, o odkryciu własnej orientacji homoseksualnej oraz o cierpieniach związanych z klaustrofobią. Trzeba
przyznać, że wątek tak istotny dla wydźwięku całości (wszak homoseksualizm jest
jednym z tytułowych „kręgów obcości”) pojawia się bardzo nieoczekiwanie, nieomal
znienacka, co dobrze obrazują otwierające ten fragment słowa: „Zbliżając się do
końca opowieści o szkolnym etapie mojego dojrzewania, muszę zająć się tym,
o czym nigdy publicznie nie mówiłem” (G 146). Niewykluczone, że przyczyną takiego wprowadzenia wątku orientacji seksualnej do narracji autobiograficznej były
„silne, niekiedy wręcz paraliżujące pióro opory” (G 147), które opóźniały moment
konfesji, spychając ją na sam koniec rozdziału.
Przedmiotem wielokrotnie wymienianym w tym rozdziale jest Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna wydawnictwa Gutenberg. Po raz pierwszy przywołudomości czytelnika”. I dalej: „Jeśli znajduje się ono [tj. położenie centrum orientacji czytelnika]
w tu i teraz narratora auktoralnego, jak to ma miejsce w auktoralnej sytuacji narracyjnej i w przypadku dominacji relacjonującego sposobu opowiadania, wówczas opowiadanie konkretyzuje się
w wyobraźni czytelnika jako przeszłe, ponieważ narrator jako źródło opowiadania zostaje wciągnięty w sferę wyobrażeń, a jego późniejszość w stosunku do tego, co opowiadane, przenosi się na
wyobraźnię czytelnika jako perspektywa spojrzenia wstecz. Epicki czas przeszły jest tu wyrazem
przeszłości. Jeśli jednak centrum orientacji czytelnika mieści się w świadomości jakiejś postaci
lub w wyimaginowanym obserwatorze bezpośrednio w scenie przedstawionej w utworze akcji, jak
to zachodzi w personalnej, a także w neutralnej sytuacji narracyjnej, wówczas przedstawiona
akcja może konkretyzować się w wyobraźni czytelnika jako coś teraźniejszego. Stąd epicki czas
przeszły może tu mieć wartość teraźniejszości” (ibidem, s. 232). Zastąpienie opowiadania relacjonującego (właściwego formie autobiograficznej) prezentacją sceniczną implikowałoby więc, że dystans
czasowy dzielący narratora (autora) Kręgów obcości od wydarzeń i doświadczeń opisywanych
w partiach ekspresyjnych został stanowczo zmniejszony.
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je się ją w kontekście lektur szkolnych przyszłego badacza i pisarza. „Wertowanie
Encyklopedii Gutenberga” – wspomina Głowiński – „było przez długi czas moim
zajęciem ulubionym” (G 127). Po raz drugi pojawia się ona à propos wzmianki
o pasji muzycznej autora – jako zasadnicze dlań źródło wiedzy o świecie muzyki21.
Wreszcie po raz trzeci księga ta występuje właśnie w kontekście wyznania orientacji homoseksualnej. Zwraca uwagę sposób, w jaki Głowiński otwiera swe confessiones: homoseksualizm jest bowiem, najpierw, wyrazem, z którym twórca zapoznał
się w 1947 roku:
Już wówczas fascynowały mnie słowa, sięgnąłem więc do niezawodnej Encyklopedii Gutenberga.
Przeczytałem odpowiednie hasło, jego treść zapamiętałem. [...] Gdyby nie owo hasło, proces uświadamiania sobie własnej kondycji być może byłby jeszcze bardziej bolesny. [G 147]

W kolejnym akapicie przytoczone zostaje pełne hasło z encyklopedii („Ten tak
ważny dla mnie [tj. dla Głowińskiego] tekst [...]”, G 147), dzięki któremu przyszły
autor Czarnych sezonów mógł „nazwać to, co się [...] [w nim] dzieje, gdy [...] [uświadomił sobie], że dzieje się dziwnie” (G 148). Trzeba przyznać, iż rola tego dzieła jest
równie eksponowana co fakt odkrycia własnej orientacji seksualnej – dość powiedzieć, że wzmiankowane zostaje ono ponownie:
Zanim zrelacjonuję, jak tę katastrofę [odkrycia homoseksualizmu] przeżywałem, odwołam się raz
jeszcze do przytoczonego hasła z Encyklopedii Gutenberga, n a w i a s e m m ó w i ą c, b ę d ą c e g o d ob i t n y m i b u d u j ą c y m ś w i a d e c t w e m t e g o, j a k n a t e s p r a w y p a t r z o n o w o k r es i e m i ę d z y w o j e n n y m w ś r o d o w i s k a c h l i b e r a l n e j i n t e l i g e n c j i. Przyniosło ono pocieszenie, jedyne zresztą, jakie stało się moim udziałem. Choć zostałem wyrzucony poza nawias normalnego świata i wstydzę się swej inności, nie jestem skazany na bycie łotrem i debilem [...]. [G 149;
podkreśl. A. H.]

Trudno nie zwrócić uwagi na minidygresję poświęconą Encyklopedii, wyraźnie
kontrastującą z tonem wyznania. Chyba się nie pomylę, jeśli powiem, że to właśnie
ta erudycyjna glosa, z założenia marginesowa, w największym stopniu przyciąga
wzrok czytelnika.
Nadekspozycja tego dzieła nadaje mu w autobiografii Głowińskiego sens symboliczny. Encyklopedia stanowi bowiem, jak wiadomo, oryginalny wytwór kultury
oświecenia, summę wiedzy, którą człowiek racjonalny może posiąść o świecie. Jej
zadaniem jest wytyczanie granic bytu i poznania: czego nie ma w encyklopedii, tego
nie ma w ogóle. Skoro zaś na jej kartach znalazło się hasło „homoseksualizm”, to
w horyzoncie nowoczesności i determinowanej przez nią panoramie społecznej musi być miejsce również dla gejów (i lesbijek) – a więc także homoseksualist(k)a może
być podmiotem autobiografii. Świadomie lub nie zwraca na to uwagę sam autor
Kręgów obcości w cytowanym wcześniej zdaniu: „Choć zostałem wyrzucony poza
nawias normalnego świata i wstydzę się swej inności, nie jestem skazany na bycie
łotrem i debilem [...]”. Dokonuje się tu zasadnicze przesunięcie: bycie odmiennym

21
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od (anonimowej) większości społeczeństwa nie implikuje już wykluczenia z tego
społeczeństwa. Kiedy uwzględni się ów fakt, silna ekspozycja encyklopedii Gutenberga w rozdziale czwartym przestaje dziwić. Tego rodzaju interpretacja będzie
jednak możliwa, podkreślmy, tylko wtedy, gdy przeczytamy ów rozdział w „trybie
symbolicznym”, a więc tak, jakby był to tekst fikcjonalny (co nie oznacza: ufikcyjniony!); innymi słowy: gdy docenimy estetykę Kręgów obcości.
Przyjrzenie się strukturze formalnej charakterystycznej dla autobiografii Głowińskiego pozwala również zwrócić uwagę na szczególny sposób mówienia o żydowskiej tożsamości autora. Jej doniosłość akcentuje Głowiński wielokrotnie22,
Kręgi obcości są w niemałym stopniu opowieścią właśnie o asymilacji. Pojawiający
się na wstępie opis historii rodziny twórcy nabiera nowego wymiaru, jeśli nie czyta się go literalnie (jako wspomnienia konkretnej osoby), lecz figuralnie (jako historię asymilacji polskiego Żyda). Wizyty 4-letniego bohatera w warszawskim ogrodzie
zoologicznym oraz na dworcu kolejowym, „ostatnim krzyku n o w o c z e s n o ś c i”
(G 37; podkreśl. A. H.), zyskują w tym kontekście znaczenie symboliczne, podobnie
jak wzmianka o tym, że zamieszkiwanie przodków chłopca poza sztetlem pozwalało na „choćby częściowe wyzwolenie od ścisłych rygorów tradycji, tworzących pancerz i uniemożliwiających funkcjonowanie w świecie choć trochę bardziej n o w oc z e s n y m” (G 8; podkreśl. A. H.). Historia asymilacji wpisuje się w oświeceniową
(i autobiograficzną) logikę emancypacyjną, której zakładanym punktem dojścia jest
szczęśliwa koegzystencja Polaków i Żydów na tej samej ziemi, sukcesywne zacieranie granic między obiema społecznościami, co pozostaje oczywiście zgodne z –
implikującymi homogeniczną strukturę – klasycystycznymi ideałami harmonii
i ładu.
Do pewnego stopnia ideały te udało się zrealizować w międzywojennym Pruszkowie. Na początku Kręgów obcości czytamy:
Dom dziadków [...]. [...] był otwarty, bo nie przeprowadzano podziału na Polaków i Żydów, choć
granica dzieląca obydwie społeczności była oczywiście wyraźna. [...] Ta h a r m o n i a zaczęła się psuć
w latach trzydziestych, narastający antysemityzm robił swoje, nie ominął Pruszkowa. [G 18; podkreśl.
A. H.]

Zagłada zgotowana przez nazistów, wspierana przez wybryki antysemickie,
brutalnie zerwała ciągłość asymilacji. Holokaust zaburzył emancypacyjną narrację,
jak bowiem pisał Głowiński: „narracja o Zagładzie niemal ze swej natury nie mieści
się w tym, co można byłoby nazwać opowiadaniem arystotelesowskim [...]”23. Po
wojnie wysiłek asymilacji musiał więc być podjęty od nowa, od nowa trzeba było
snuć prometejską opowieść o wyzwalaniu społeczności żydowskiej z okowów stereotypów, uprzedzeń i wykluczeń. Kręgi obcości zawierają wyraźną klamrę kompozycyjną brązującą ten proces: spójna i teleologicznie ustrukturyzowana opowieść

22

23
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o asymilacji żydowskiej rodziny ustępuje – w drugim rozdziale – miejsca nieciągłym
niekiedy opisom Zagłady, by w dalszej części autobiografii znów zamienić się w linearnie snutą historię młodego polonisty, który z czasem staje się cenionym autorytetem nie tylko w dziedzinie literaturoznawstwa. Historia opowiedziana w Kręgach
obcości rozpoczyna się w mityzowanych latach trzydziestych XX stulecia, gdy
społeczności polska i żydowska żyły w zgodzie, kończy się zaś u progu XXI wieku,
kiedy „Bycie Żydem staje się znowu czymś naturalnym i niejako wychodzi ze sfery
milczenia czy dyskrecjonalnego szeptu [...]” (G 518). Ciągłość emancypacyjna, zerwana w trakcie wojny, została po latach ponownie nawiązana – w tym sensie
Kręgi obcości są opowieścią o p r z y w r ó c o n y m ł a d z i e.
4
Aby ten tekst również zakończyć nawiązaniem do początku, wracam do omawianych
metafor obcości. Istnieniu w „morzu obcości” odpowiada porządek ekspresji, natomiast układaniu poczucia obcości w formę koncentrycznych „kręgów” – porządek
autobiografii. Ekspresja w autobiografii zawsze jest wykroczeniem poza jej schemat,
stanowi zerwanie ze zobiektywizowanym sprawozdaniem (opowiadaniem relacjonującym) na rzecz mówienia z perspektywy doświadczającego bohatera (prezentacji scenicznej). Tak jak wszelkie znamiona literackości są rugowane z Czarnych
sezonów, tak partie ekspresyjne są marginesem w Kręgach obcości. Wszak Głowiński stwierdzał:
Autobiografia nie jest dziennikiem. W dzienniku jest tylko aktualność, nawet jeśli starszy człowiek
pisze o tym [...], czego zaznał jako uczeń trzeciej klasy szkoły podstawowej, ale on pisze teraz i to teraz
jest absolutnie fundamentalne. Wszystko, co wspomina, wspomina ze swojego dzisiejszego punktu
widzenia. W ten sposób nie może być kształtowany czas w autobiografii24.

Ekspresja w Kręgach obcości dochodzi do głosu wtedy, kiedy Głowiński porusza
tematy najtrudniejsze i wzbudzające, jak można podejrzewać, wciąż żywe emocje,
jak stosunek do nazistów i antysemitów. Ekspresyjne passusy są jednakże tylko
przebłyskami w zasadniczo spójnej strukturze autobiograficznej, stanowią wyjątki
od reguły i dzięki nim najłatwiej można tę regułę dostrzec. Struktura autobiograficznej narracji – podążając za cytowanym w motcie spostrzeżeniem Derridy – widoczna jest w chwili, gdy ulega rozszczelnieniu.
PS. Po ukończeniu niniejszego tekstu uzyskałem – dzięki uprzejmości Profesora
Michała Głowińskiego – dostęp do rękopisu Kręgów obcości. W trakcie lektury
spostrzegłem, że akapit dotyczący burzy w getcie warszawskim, który cytowałem
jako przykład wyłomu w spójnej i zdystansowanej opowieści autobiograficznej,
wyjątkowo nie został zanotowany ręcznie. Autor wkleił między kartki fragment
tekstu w postaci wydruku komputerowego. Epizod związany z burzą – jak powiedział
mi Profesor Głowiński – był pierwotnie częścią opowiadania, które napisał on przed
publikacją autobiografii. Ostatecznie zdecydował się jednak na dołączenie tej osobnej narracji (w niemal nienaruszonej formie) do Kręgów obcości.
24
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Abstract
ARTUR HELLICH University of Warsaw

AUTOBIOGRAPHY AND EXPRESSION MICHAŁ GŁOWIŃSKI’S “KRĘGI OBCOŚCI” (“CIRCLES
OF STRANGENESS”)
The aim of the article is an analysis of formal structure, characteristic of Michał Głowiński’s autobiography. Hellich confronts Głowiński’s Kręgi obcości (Circles of Strangeness) with his prose debut (Czarne
sezony áThe Black Seasonsñ) in order to prove that the two forms of intimate writings are differentiated
first and foremost by their linguistic organization. Kręgi obcości is dominated by diglottic (in Bakhtin’s
view) realist narration, yet in some places broken by (monoglottic) expressive parts, which suspend the
subjective “I” vs. objective “I” dialectic, characteristic of autobiography. Hellich proposes the thesis that
the expressive parts, though marginal within the limits of the entire “autobiographical story,” are present in the text’s trouble area.
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Pamiętnik Literacki CVIII, 2017, z. 1, PL ISSN 0031-0514

REDA GRIŠKAITĖ Lietuvos istorijos institutas, Vilnius

DZIENNIKI EMILII Z BENIOWSKICH WRÓBLEWSKIEJ*
Emilia z Beniowskich Wróblewska (5? X 1830 – 23 XII 1886) jest znana przede
wszystkim jako matka słynnego wileńskiego adwokata i działacza społecznego,
Tadeusza Stanisława Wróblewskiego (1858–1925)1. Jej postać – obok postaci męża,
Eustachego Wróblewskiego – uwieczniono w nazwie Biblioteki im. Eustachego
i Emilii Wróblewskich, założonej w 1912 r. w Wilnie (obecnie – Biblioteka Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk; dalej: BWLAN). Dlatego też Wróblewską
zazwyczaj wymienia się tylko w publikacjach poświęconych Bibliotece albo w biogramach czy biografiach dotyczących jej syna Tadeusza Stanisława, a w ostatnich
latach także i drugiego z jej synów – Augustyna Anicetego Wróblewskiego (1866 –
po 1913)2. Rzadziej zaś występuje jako córka3 uczestnika powstania listopadowego, Bartłomieja Beniowskiego (ok. 1800–1867). Niekiedy też pisze się o jej związkach

*

Pełna wersja artykułu ukazała się w języku litewskim: Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės
(Emilia z Beniowskich Wróblewska, 1830-10-05 – 1886-12-23) dienoraščiai (1850-08-05 – 188609). „Archivum Lithuanicum” t. 14 (2012), s. 227–308. W oryginalnej wersji, dostępnej również
w Internecie na stronie: http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=797&Itemid=35 (dostęp: 2 IX 2012), znajduje się 18 ilustracji. Cytaty w tekście pochodzące z rękopisów zostały tam przytoczone – zgodnie z wymogami redakcji – bez modernizowania
pisowni. W polskim tłumaczeniu pisownię zmodernizowano w myśl zasad współczesnej polszczyzny, przede wszystkim w zakresie ortografii i interpunkcji. [Przypis tłum.].

1

W artykule używam obu imion Tadeusza Stanisława Wróblewskiego. Po zapoznaniu się z rękopiśmienną spuścizną cenionego adwokata i kolekcjonera można wnioskować, że zawsze pierwszeństwo dawał on zapisowi obu imion, tj. Tadeusz Stanisław, a nie tylko: Tadeusz.
Zob. H. R o m [e r - O c h e n k o w s k a], Śp. Tadeusz-Stanisław Wróblewski. „Kurier Wileński” 1925,
nr 152. – H. D [r è g e], Śp. Tadeusz Wróblewski jako założyciel biblioteki im. E. i E. Wróblewskich.
Wilno 1926. – S. R y g i e l, H. D r è g e, Biblioteka im. Wróblewskich w Wilnie (1912–1931). Wilno
1934. – V. A b r a m a v i č i u s, Tadas Vrublevskis. Vilnius 1960. – Z. P o n a r s k i, Adwokat
Tadeusz Stanisław Wróblewski (1858–1925). W zb.: Szkice z dziejów adwokatury polskiej.
Red. R. Ł y c z y w e k. T. 1. Warszawa 1976. – D. S t a l i ū n a s, Tado Vrublevskio politinės minties
bruožai. „Lietuvių Atgimimo istorijos studijos” t. 13 (1996). – D. L a b a n a u s k i e n ė, Tado Vrublevskio jaunystės metai: laiškai iš tremties. „Tarp knygų” 1996, nr 3. – B. B i a ł o k o z o w i c z,
Tadeusz Stanisław Wróblewski – założyciel Biblioteki im. Emilii i Eustachego Wróblewskich,
patriota Wilna i obrońca praw człowieka. W zb.: Wilno i świat. Dzieje środowiska intelektualnego. Red. E. F e l i k s i a k, M. L e ś. T. 1. Białystok 2002. – R. A n t o n ó w, wstęp w: A. W r ób l e w s k i, Anarchista z rozpaczy. Wybór pism. Wybór, wstęp, przypisy R. A n t o n ó w. Kraków
2011, s. VII n.
Właśnie córka, bynajmniej nie wnuczka, jak twierdzi P o n a r s k i (op. cit., s. 55).

2

3
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z Walerym Antonim Wróblewskim (1836–1908)4, jednym z przywódców powstania
styczniowego, później generałem Komuny Paryskiej, a prywatnie bratankiem i wychowankiem jej męża, Eustachego Edwarda Wróblewskiego (1826–1891). Wróblewska zatem najczęściej wspominana jest w kontekście biblioteki noszącej jej
imię oraz na tle znanych mężczyzn z jej rodziny. Znacznie rzadziej akcentuje się
jej pedagogiczną działalność. Nie tylko nazywana jest doskonałą nauczycielką
(„nauczycielka z zawodu i zamiłowania”)5, mówi się również, że była właścicielką
tajnej pensji dla dziewcząt, funkcjonującej przez 40 lat w Wilnie. Po raz pierwszy
w prasie pisała o tym w 1925 r. Helena Romer-Ochenkowska (1875–1950),
a w 1932 r. Ludwika Życka (1859 – po 1939), która od 1902 r. sama prowadziła
tajne nauczanie w Wilnie6. Szerzej o nielegalnej działalności pensji Wróblewskiej
wspominał też kolekcjoner, publicysta i historyk Lucjan Uziębło (1864–1942)7,
który wymienił bardziej znanych uczniów diarystki. Badacz podkreślał, że w tej
konspiracyjnej szkole edukację początkową odbywały dziewczęta z najznamienitszych rodzin z Wilna i Wileńszczyzny. Tę samą informację już na początku naszego stulecia powtórzyli prawie dosłownie historyk literatury Andrzej Romanowski,
a także znany slawista Bazyli Białokozowicz8. Wróblewską jako właścicielkę tajnej
pensji dla dziewcząt przedstawiono również w najnowszej książce poświęconej
Wróblewskim – we wspomnianym tu zbiorze pism Augustyna Wróblewskiego9.
Żaden z tych badaczy, oprócz Uziębły, nie poparł swoich stwierdzeń odniesieniami do konkretnych źródeł, dlatego też można się domyślać, że zasugerowali się oni
przede wszystkim epitafium znajdującym się na grobie Wróblewskiej na cmentarzu
Na Rossie: „Czterdzieści lat dzieci uczyła”10. Z drugiej strony, przekaz o jej tajnej
działalności pedagogicznej istniał w tradycji rodzinnej, a to już znaczący argument.
Mam na myśli wspomnienia Jadwigi z Sikorów Wróblewskiej (1889–1956), żony
Augustyna Wróblewskiego, ogłoszone w Londynie w 1960 roku11. Autobiograficzna
spuścizna Emilii Wróblewskiej, zwłaszcza jej dzienniki, nie zaświadcza jednak o żadnej dodatkowej działalności pedagogicznej po r. 1857, tj. od jej ślubu z Eustachym
Wróblewskim. Dzienniki w oczywisty sposób ujawniają, że wszystkie pedagogiczne
wiadomości i doświadczenia wykorzystywała ona jedynie w pracy z własnymi dziećmi. O  tajnym nauczaniu diarystka mogła wszakże nie wspominać ze względów
bezpieczeństwa. Całkowicie należy odrzucić jedynie opinię Vladasa Abramavičiusa,
4

Zob. W. E. A b r a m a w i c z i u s [V. A b r a m a v i č i u s], W. A. D j a k o w, Walerij Wrublewskij.
Moskwa 1968, s. 105. – J. V. B o r e i š a, Patriotas be paso. Vilnius 1973, s. 104.
5
R y g i e l, D r è g e, op. cit., s. 1. – P o n a r s k i, op. cit., s. 55.
6
R o m [e r - O c h e n k o w s k a], op. cit., s. 2. – L. Ż y c k a, Krótki rys dziejów tajnej oświaty polskiej
na ziemi wileńskiej od 1880 do 1919. Wilno 1932, s. 4.
7
Ó w c z e s n y [L. U z i ę b ł o], Wróblewscy – ich prace i stosunki wileńskie. „Słowo” 1935, nr 180, s. 6.
8
A. R o m a n o w s k i: Polska oświata i nauka w Wilnie doby pozytywizmu. W zb.: Wilno i świat, t. 1,
s. 156; Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich
w latach 1864–1904. Kraków 2003, s. 285. – B i a ł o k o z o w i c z, op. cit., s. 206.
9
A n t o n ó w, op. cit., s. VII.
10	A b r a m a v i č i u s, op. cit., s. 5: „Mokė vaikus ištisus keturiasdešimt metų”. [Wszystkie przekłady
przytoczonych tu fragmentów z tekstów litewskich pochodzą od tłumaczki; polską wersję umieszczono w tekście głównym, a litewski oryginał – w przypisie. Przypis tłum.].
11
J. W r ó b l e w s k a, Listy z Polski. Do druku przygot. M. W r ó b l e w s k i. Wstęp W. W o h n o u t.
London 1960, s. 26.
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który twierdził, że matka Tadeusza Stanisława Wróblewskiego „należała do nielicznego kręgu kobiet, które odebrały wykształcenie za granicą”12.
Większość przywołanych tu badaczy poświęciła postaci Wróblewskiej zaledwie
kilka słów. Nawet w opracowaniach na temat cmentarza Na Rossie ograniczono się
do biogramów męża i syna diarystki13. Dotychczas nieco więcej uwagi zwrócili na
Wróblewską, a właściwie na jej autobiograficzną spuściznę, literaturoznawczyni
i bibliotekarka Danutė Petkevičiūtė-Labanauskienė, historyk Darius Staliūnas oraz
wspomniany literaturoznawca Białokozowicz14. Badacze ci, których przede wszystkim interesował Tadeusz Stanisław Wróblewski, nie omówili osobno biografii jego
matki, ale korzystali z jej dziennika pisanego dla syna, jak też z obszernej korespondencji, dzięki czemu – choć niebezpośrednio – udało im się naszkicować portret Wróblewskiej. W kontekście uwięzienia i wygnania Tadeusza Stanisława nieco
wcześniej wspomniał jego matkę także historyk Boris Klejn15. Badacz ten prawdopodobnie znał materiały ze śledztwa w sprawie Wróblewskiego, wśród których
znajdowały się również dokumenty dotyczące Emilii Wróblewskiej.
Wróblewska nie pojawia się w zachowanej memuarystyce. Jedyne świadectwo
(pomijając krótkie refleksje Uziębły) to wspomnienia Sikory-Wróblewskiej. Obie
kobiety nie znały się dobrze, dlatego autorka Listów z Polski w dużej mierze opierała się na opowieściach swego męża16. W książce przedstawiła niezbyt przychylną
opinię o jego matce: Emilię oskarżano o brak serdeczności, nawet o obłudę. Mimo
tych ciemnych kart w biografii synowa nie mogła przemilczeć patriotycznej postawy
Wróblewskiej, zwłaszcza podczas powstania styczniowego17. Ale to jedyna pozytywna charakterystyka.
Osobnego miejsca nigdy nie poświęcono nie tylko życiorysowi Emilii Wróblewskiej, lecz także jej spuściźnie rękopiśmiennej, której dużą część stanowią dzienniki. Stało się tak z kilku powodów. Po pierwsze, dzienniki diarystka pisała po polsku,
przez co automatycznie wyeliminowano je z litewskiej kultury. Przykładem tradycyjnego myślenia o prowadzeniu dzienników jest studium Rimantasa Glinskisa,
w którym autor stwierdza, że – w odróżnieniu od reszty Europy w XIX w. – na Litwie
w ogóle nie rozwinęły się one jako gatunek (!)18. Niektórzy badacze reprezentują
jednak zupełnie inne stanowisko – np. historyczka Tamara Bairašauskaitė podaje
kilka przykładów XIX-wiecznych dzienników pozostających w rękopisach, w tym
także tworzonych przez kobiety19. Należy żałować, że badaczka, omawiając obszer12	A b r a m a v i č i u s,

op. cit., s. 5: „Priklausė negausiam pedagoginį mokslą užsienyje išėjusių moterų
būreliui”.
13
Zob. E. M a ł a c h o w i c z, Wilno. Dzieje, architektura, cmentarze. Wrocław 1996, s. 428, 481 n.
– V. G i r i n i n k i e n ė, A. P a u l a u s k a s, Rasos. Vilnius 1998, s. 74–75, nry 175, 176.
14
L a b a n a u s k i e n ė, op. cit., s. 35–36. – S t a l i ū n a s, op. cit., s. 152–154. – B i a ł o k o z o w i c z,
op. cit., s. 207–208.
15
B. S. K l e j n, Wzglad iz proszłogo. Istoriko-dokumientalnyje oczerki. Minsk 1989, s. 122.
16	Najprawdopodobniej z tego powodu, a także ze względu na to, że pamiętniki zwykle pisane są już
pod koniec życia, wspomnienia te są niedokładne. Np. Bartłomiej Beniowski jest nazywany bratem
Emilii Wróblewskiej. Zob. W r ó b l e w s k a, op. cit., s. 27.
17
Ibidem.
18
R. G l i n s k i s, XX amžiaus lietuvių dienoraščiai: tarp literatūros ir dokumento. Vilnius 2006, s. 11.
19
T. B a i r a š a u s k a i t ė, Dzienniki szlachty litewskiej z XIX wieku w zbiorach wileńskich. „Białostocczyzna” 1999, nr 2.
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niej trzy szlacheckie teksty autobiograficzne z tamtego czasu – pomiędzy nimi słynny dziennik Pauliny z Monwid-Białłozorów Kończyny (1821–1881), żony Medarda
Kończy (1808–1899), powstańca, konspiratora i wygnańca – interesującą nas twórczość Emilii Wróblewskiej przedstawiła fragmentarycznie20. Z drugiej strony, XIX-wieczną litewską diarystykę kobiecą dotychczas analizowano i publikowano bardzo
rzadko. W tym kontekście szczególnie ważny jest pisany po niemiecku dziennik
Gabrieli Eleonory z Mohlów Basanavičienė (1861–1889), żony Jonasa Basanavičiusa (pol. Jan Basanowicz, 1851–1927), litewskiego działacza narodowego, wydany
przed 5 laty, po raz pierwszy in corpore, przez literaturoznawcę Vaidasa Šeferisa21.
Edytora nie zniechęcił ani językowy aspekt dziennika, ani to, że tekst ten był dla
diarystki „przede wszystkim przestrzenią uczuć i marzeń, w której momenty codzienności pojawiały się tylko fragmentarycznie, mimowolnie”22. Uznanie tzw.
uczuciowości za cechę kobiecej diarystyki skutkowało przez wiele dziesięcioleci
przekonaniem, że dziennik to źródło drugorzędne, nie do końca poważne, co tłumaczy, dlaczego świadomie pomijano tego rodzaju dokumenty; jest to również druga
przyczyna niepopularności diariusza Emilii Wróblewskiej.
Niektórzy badacze przyznają, że dla historyka dziennik stanowi szczególną
wartość, jeśli jego autorem jest osoba związana z kulturą albo odgrywająca w historii ważną rolę23. Inni twierdzą odwrotnie – że po wprowadzeniu do obiegu naukowego rękopiśmiennych tekstów z zakresu intymistyki ich autorzy zostają jak gdyby
„uhistorycznieni”24. Dzienników Emilii Wróblewskiej nie możemy łatwo przyporządkować ani do pierwszej, ani do drugiej kategorii. Nie nazwalibyśmy matki dwóch
słynnych synów nieznaną, jednak nie zaliczylibyśmy jej też do sławnych twórców
czy znaczących osobistości – nie tylko dlatego, że do końca nie potwierdzono jeszcze (lecz i nie zanegowano) jej udziału w tajnym nauczaniu, ale również dlatego, że
nie wydano dotychczas ani jednego jej tekstu. To kolejny – trzeci już i pewnie najważniejszy powód „niedostrzegania” Wróblewskiej. Brak edycji dzienników mógł
być spowodowany przyczyną natury psychologicznej – obawą, że nikt nie zechce
czytać dzieła o tak dużej objętości (1181 stronic, 588 kart); dodatkowych problemów
nastręcza badaczom często niezbyt czytelny charakter pisma.
Mimo to nazwisko Wróblewskich pomału wraca do naszego historiograficznego dyskursu – nie tylko zresztą za sprawą Tadeusza Stanisława Wróblewskiego.
Pierwszym krokiem w kierunku popularyzacji rękopiśmiennej spuścizny Emilii
Wróblewskiej było umieszczenie informacji o dwóch jej dziennikach w Bazie Litewskiego Dziedzictwa Egodokumentalnego (lit. Lietuvos egodokumentinis paveldas; dalej: LEGODOK)25. W spisie tym na razie znajduje się 79 dzienników, w tym
13 prowadzonych przez kobiety. Wiek XIX, który traktujemy jako epokę (1795–1915)
20
21
22
23
24
25
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Ibidem, s. 36–37.
Mano tėvynė – prie jo širdies. Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienės dienoraštis ir laiškai. Parengė
ir vertė V. Š e f e r i s. Vilnius 2009.
Š e f e r i s, ed. cit., s. 28–29: „Visų pirma jausmų ir svajonių erdvė, kurioje kasdienybės fragmentai
pasirodo tik probėgšmais, netyčia”.
Zob. G l i n s k i s, op. cit., s. 16.
Zob. R. R o g e r s, Schools, Discipline and Community: Diary-writing and Schoolgirl Culture in Late
Nineteenth-century France. „Women’s History Review” 1995, nr 1, s. 544.
Zob. „Įrašai”. LEGODOK. Na stronie: http://legodoc.lt (dostęp: 2 IX 2015).
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w litewskiej historii, reprezentuje tylko pięć kobiecych diariuszy (dwa opublikowane i trzy pozostające w rękopisach) w językach polskim i niemieckim. Dla porównania można dodać, że pod koniec XX stulecia odnotowano 115 XIX-wiecznych
dzienników pisanych przez kobiety we Francji26. Przed kilkoma laty rosyjscy badacze przeanalizowali 80 rękopiśmiennych i wydanych dzienników od 1780 r. do
początku lat pięćdziesiątych XIX wieku. 53 z nich napisały kobiety27.
XIX-wieczne dzienniki kobiet znajdujące się w bazie LEGODOK nie odzwierciedlają prawdziwego obrazu kobiecej diarystyki tego okresu, bez względu na to, czy
zostały wydane, czy też przechowywane są nadal w formie rękopiśmiennej w litewskich archiwach. Z satysfakcją pragnę stwierdzić, że aż dwa ze wspomnianych
pięciu świadectw egodokumentalnych wyszły spod pióra Emilii Wróblewskiej, należy jednak zaznaczyć, że znanych jest aż siedem diariuszowych zeszytów (książek)
tej autorki, powstałych w latach 1850–1884. Petkevičiūtė-Labanauskienė, opisując
spuściznę epistolograficzną Wróblewskich, którą tworzy aż 799 listów, nazwała ją
„wyjątkowo obszerną”28. To samo można powiedzieć o dziennikach Wróblewskiej,
które – jak należało się spodziewać – przechowywane są w bibliotece nazwanej
imieniem diarystki i jej męża. Celem tego artykułu jest charakterystyka biografii
Wróblewskiej i analiza jej rękopiśmiennej spuścizny.
Szkic biograficzny
Biografię Emilii Wróblewskiej można odtworzyć przynajmniej częściowo na podstawie oficjalnych dokumentów (świadectwa urodzenia, dyplomu ukończenia szkoły,
tablic genealogicznych itp.), a także spuścizny diarystycznej, epistolograficznej oraz
literackiej. Wszystkie te rękopisy i dokumenty przechowywane są w zespołach
archiwalnych (fondach) BWLAN – F 9 („Bendrasis fondas”, tj. „Zbiór ogólny”) i F 75
(„Mokslų bibliotekos archyvas”, tj. „Archiwum Biblioteki Akademii Nauk”). Zespoły te należą do najstarszych w bibliotece; w ich skompletowaniu bezpośrednio
uczestniczył Tadeusz Stanisław Wróblewski. Nie dziwi zatem, że ważne miejsce
zajmuje w nich spuścizna rodzin Beniowskich i Wróblewskich.
Najcenniejszym dokumentem związanym z Emilią Wróblewską jest kopia wypisu z 13 III 184229 (datowana na 2 VII 185530) z ksiąg konsystorskich biskupstwa
26
27
28
29

30
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Zob. Ph. L e j e u n e, Le Moi des demoiselles. Enguête sur le journal de jeune fille. Paris 1993,
s. 295–341.
Zob. I. S a w k i n a, Razgowory s zierkałom i zazierkaljem. Awtodokumientalnyje żenskije tieksty
w russkoj litieraturie pierwoj połowiny XIX wieka. Moskwa 2007, s. 97.
D. L a b a n a u s k i e n ė, Tado Vrublevskio rankraščių kolekcijos. „Lietuvos mokslų akademijos biblioteka” 2001–2002, s. 14: „Įspūdingai gausiu”.
W tym miejscu i następnych daty będą zapisywane w takiej postaci, jak w źródłach. Od roku 1800
na większości ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego obowiązywał kalendarz juliański.
Jednak zdarzało się wiele pomyłek, ponieważ niektórzy mieszkańcy tego obszaru tradycyjnie zapisywali daty według kalendarza gregoriańskiego, a inni według juliańskiego. Nierzadko jedna
osoba zapisywała daty na dwa sposoby. Dlatego też, chcąc ustalić każdą datę, często trzeba przeprowadzić specjalne badania. W dziennikach Emilii Wróblewskiej daty zwykle zapisywane są według
kalendarza juliańskiego.
Zob. wypis z ksiąg konsystorskich biskupstwa rzymskokatolickiego w Wilnie, wskazujący datę
urodzenia, miejsce i chrzest Emilii Beniowskiej. 13 III 1842. BWLAN. Rkps 75–108, k. 8r–9v.
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rzymskokatolickiego w Wilnie. W dokumencie odnotowano, że Wróblewska urodziła się w październiku 1830 w guberni grodzieńskiej, w mieście Kobryń, w rodzinie
majora Bartłomieja Beniowskiego, lekarza w białostockim pułku piechoty Armii
Rosyjskiej, oraz Augustyny z Kryńskich Beniowskiej (1809–1869). Kobryń, jedno
z najstarszych miast Wielkiego Księstwa Litewskiego, nie był szczególnie ważnym
miejscem dla rodziny Kryńskich i Beniowskich – w tym czasie stacjonował tam pułk
Beniowskiego. Emilię, pierwsze i jedyne dziecko Bartłomieja i Augustyny, ochrzczono (o tym także zaświadcza dokument) nie w kościele, ale tam, gdzie się urodziła
– w mieszkaniu wynajmowanym od Marcina Rudominy z Kobrynia. Nie odnotowano imion rodziców chrzestnych, wiadomo tylko, że chrztu udzielił Walenty Kulesza.
Narodzin dziewczynki nie zarejestrowano ani w metrykach kościoła katolickiego
w Kobryniu, ani w księgach kapelańskich białostockiego pułku – najpewniej z tego
powodu tak późno zwrócono się do konsystorza31.

E m i l i a z B e n i o w s k i c h W r ó b l e w s k a (1830–1886)
Dagerotyp nieznanego autora, Wilno 1856; Litewskie Muzeum Narodowe
Opublikowany w: Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai Lietuvos muziejuose. Wilno 2000

W tym miejscu warto wspomnieć „pikantny” szczegół z historii: rodzina Beniowskich wywodziła swoje pochodzenie od słynnego konfederata barskiego, króla Madagaskaru i uczestnika wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, pamiętnikarza
Maurycego Augusta Beniowskiego. Ta niezwykła postać (po 1758 r. Beniowski rzeczywiście przez pewien czas mieszkał na Litwie32) jest równie ważna nie tylko dla
Litwinów i Polaków, Słowaków i Węgrów, lecz także dla Amerykanów i Madagaskarczyków. Poza tym w historiografii Maurycy Beniowski niekiedy występuje jako pra31
32
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Zob. ibidem, k. 8r.
Zob. K. W. W [ó y c i c k i], Beniowski (Maurycy). W: Encyklopedia powszechna Orgelbranda. T. 3:
B – Bol. Warszawa 1860, s. 165.
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dziadek Bartłomieja Beniowskiego33. Klejn całkiem odważnie zaliczył Emilię Wróblewską do potomków Maurycego: „Istnieją dowody na to, że była potomkinią
słynnego konfederata, Maurycego Beniowskiego, człowieka, który stał się legendą”34.
Chociaż dotychczas nie potwierdzono pokrewieństwa Maurycego i Bartłomieja
Beniowskich, a biografowie Maurycego Beniowskiego nie podkreślają tego faktu35,
to legenda taka w rodzinie istniała36. Podsycać ją mógł ciągły rozgłos towarzyszący
Maurycemu Beniowskiemu – powstawały o nim opery, powieści i dramaty (jeszcze
zanim Juliusz Słowacki napisał słynny poemat dygresyjny, który ukazał się
w r. 1841 w Lipsku). Dużą popularność zyskała tragikomedia Augusta Friedricha
Ferdinanda von Kotzebuego, wydana w 1795 r. w Lipsku, Graf Benjowsky oder die
Verschwörung auf Kamtschatka. W sztuce von Kotzebuego ideałem kobiety Beniowskiego była jego żona Emilia (w rzeczywistości Anna Zuzanna). Tragikomedię tę
znano na całym świecie, często wystawiano ją na scenie37. Była słynna zarówno
w Polsce, jak i na Litwie (zresztą jak cała twórczość von Kotzebuego), w r. 1807 przetłumaczono ją na język polski38. Prawdopodobnie właśnie ta sztuka miała wpływ
na wybór imienia dla nowo narodzonej córki Beniowskich.
W świadectwie wydanym z konsystorza odnotowano, że oboje rodzice Emilii
wywodzili się ze szlachty („rodziła się z małżonków ślubnych i szlachetnych”39),
chociaż historyk i bibliograf Adam Lewak twierdził, iż Beniowski pochodził z bogatej
żydowskiej rodziny z guberni grodzieńskiej40. Sama Emilia Wróblewska, która pozostawiła wiele ciekawych informacji na temat swojego ojca, nie omówiła szerzej jego
pochodzenia, ale w krótkiej biografii Beniowskiego wskazała, że był on uczniem
Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego, doktorem nauk medycznych41. Józef
Bieliński nie wymienił nazwiska Beniowskiego w rejestrze medycznych dysertacji
doktorskich obronionych na uniwersytecie, dlatego też informacja ta wymaga potwierdzenia42. Księgi rejestracyjne studentów poświadczają, że Beniowski studiował
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
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Zob. D [r è g e], op. cit., s. 1. – S t a l i ū n a s, op. cit., s. 152. – B i a ł o k o z o w i c z, op. cit., s. 207.
K l e j n, op. cit., s. 118.
Zob. M. L e p e c k i, Maurycy August hr[abia] Beniowski, zdobywca Madagaskaru. Lwów–Warszawa 1938.
Zob. W r ó b l e w s k a, op. cit., s. 26.
Podczas premiery Grafa 29 X 1814 w Baltimore wykonano po raz pierwszy hymn Stanów Zjednoczonych Ameryki.
A. F. F. v o n K o t z e b u e, Hrabia Beniowski, czyli Wybicie się na wolność. Przeł. A. G l i ń s k i.
Warszawa 1807.
Wypis z ksiąg konsystorskich biskupstwa rzymskokatolickiego w Wilnie, wskazujący datę urodzenia, miejsce i chrzest Emilii Beniowskiej, k. 8r.
A. L e w a k, Beniowski Bartłomiej. W: Polski słownik biograficzny. T. 1. Kraków 1935, s. 429. Zob.
też T. E. M o d e l s k i, Beniowski Maurycy August. W: jw., s. 429–432.
E. z B e n i o w s k i c h W r ó b l e w s k a, przedmowa w tłumaczeniu na język polski książki B. B en i o w s k i e g o A Handbook of Phrenotypics for Teachers and Students. Cz. 1: Developement of the
Principle of Familiarity (London 1842), zatytułowanym potem przez T. S. Wróblewskiego: Notaty
z frenotypiki Bartłomieja Beniowskiego, przekład Emilii z Beniowskich Wróblewskiej. [1886]. BWLAN.
Rkps 9–242, k. 2r. Dalej do tłumaczenia tego odsyłam skrótem BF. Egzemplarz książki Beniowskiego, przywieziony przez Wróblewską z Londynu, obecnie przechowywany jest w BWLAN, sygn.
41915.
J. B i e l i ń s k i, Doktorowie medycyny promowani w Wilnie. Warszawa 1886. Odbitka z „Pamiętnika Lekarskiego Warszawskiego” (1886).
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medycynę na Uniwersytecie Wileńskim43. Wynika z nich, iż wstąpił on na uniwersytet w 1817 roku. Na podstawie wspomnianych dokumentów można ustalić, że
urodził się w 1800 r. w guberni wołyńskiej, w powiecie żytomierskim, w parafii
berdyczowskiej. Ważna jest jeszcze jedna rzecz odnotowana w rejestrze: Beniowski
został zapisany jako katolik i student – po przedstawieniu dowodu szlacheckiego
pochodzenia. Ale uwagę zwraca fakt, iż ojciec diarystki figuruje tam jako „Syn Symeona”, chociaż zazwyczaj używano formy: „Szymon”. Bartłomiej Beniowski studiował dzięki wsparciu państwa; uczęszczał na wykłady z matematyki i literatury,
o czym sam potem wspominał („Po siedmiu latach studiów matematycznych, literackich i medycznych, sfinansowanych przez Uniwersytet Wileński [...]”)44. Naukę
ukończył w 1823 r. – w przeddzień słynnego procesu studentów, ale nazwiska
Beniowskiego nie ma w żadnych spisach stowarzyszenia filaretów ani innych tajnych
organizacji.
Na horyzoncie historyków po raz pierwszy ojciec Emilii pojawił się jako uczestnik powstania listopadowego – 25 IV 1831 podczas bitwy pod Kuflewem, ryzykując
życiem, przeszedł z armii rosyjskiej na stronę powstańców45. Po klęsce powstania
wyemigrował do Paryża, gdzie uczył się w słynnej szkole wojskowej L’École d’état-major46. W roku 1833 generał Józef Dwernicki wysłał Beniowskiego razem z innymi oficerami do Egiptu, do sławnego reformatora tego kraju, paszy Muhammada
Alego. Celem polskich oraz litewskich emigrantów było zdobycie wsparcia egipskich
i syryjskich Żydów dla sprawy odzyskania niepodległości. Wróciwszy z Egiptu,
Beniowski wkrótce przeniósł się do Londynu, gdzie mieszkał do śmierci. W Anglii
nie porzucił polityki: jako anarchista z natury (zgodnie z opinią jemu współczesnych)
nie dogadał się z polskimi i litewskimi działaczami emigracyjnymi, ale zaangażował
się w życie polityczne jako sympatyk radykałów. Lewak, na podstawie londyńskiej
prasy tego okresu, pisał o uczestnictwie Beniowskiego w ruchu czartystów i o związkach z irlandzkim politykiem Danielem O’Connellem47.
Radykalizm ojca Emilii Wróblewskiej i jego lewicowe poglądy potwierdza również
lekarz, podróżnik i literat Teodor Tripplin w Pamiętnikach lekarza Polaka z wypadków za granicą doznanych. Autor z nieskrywaną ironią pisze o swoim koledze:
„niegdyś sztabslekarz i dobry lekarz”, „ale skrzydłom duszy doktora Benio ciasna
43	Księga

44

45
46

47
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rejestracyjna studentów Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego. 1819–1820. Bibl. Uniwersytetu Wileńskiego (dalej: BUWil). Dział Rękopisów. Rkps 2 – KC 78, k. 76v, nr 305. – Księga rejestracyjna studentów Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego. 1820–1821. Jw., rkps 2 – KC 79,
k. 123r, nr 536. – Księga rejestracyjna studentów Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego. 1821–
1822, 1822–1823. Jw., rkps 2 – KC 80, k. 132r, nr 589, k. 234v, nr 290.
[B. B e n i o w s k i], The Anti-absurd or Phrenotypic Alphabet and Ortography for the English Language
Invented by Major Beniowski, the Author of the System of Artificial Memory, Designated a Phrenotyphics. London 1844, s. 81. Fragment egzemplarza tej książki, przechowywany w zbiorach BWLAN
(sygn. 1355), został przywieziony do Wilna przez córkę Beniowskiego.
Zob. L e w a k, op. cit., s. 429.
[B e n i o w s k i], The Anti-absurd, s. 81. Zob. też świadectwo Bartłomieja Beniowskiego dotyczące
kursu nauczania odbytego w latach 1832–1833, wydane przez L’École d’état-major, 12 III 1833
(BWLAN. Rkps 75–112, k. 3r) oraz zaświadczenie wydane przez Józefa Dwernickiego, dowódcę
wojsk litewskich i polskich na emigracji, dotyczące przyznania stopnia majora Bartłomiejowi Beniowskiemu, 23 III 1833 (jw., k. 1r).
L e w a k, op. cit., s. 429.
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atmosfera medyczna nie wystarczała na rozpięcie się”48, także o jego zainteresowaniach socjalizmem i o wydawanym w Londynie czasopiśmie „The Friend of Workmen”49. Według Tripplina ogarnęła Beniowskiego jeszcze jedna idea – znalezienie
metody mogącej udoskonalić ludzką pamięć, o której mówił, że „jest spichlerzem
umu”50. Beniowski wierzył, iż człowieka można uczynić szczęśliwszym nie przez
uleczenie ciała, lecz przez oświecenie umysłu i zmianę myślenia. Na utrzymanie
i wydawanie gazety Beniowski zarabiał w sposób także niezwyczajny jak na lekarza
– szyjąc buty angielskim arystokratkom. „Doktor Szewc” tak wyjaśniał swoją „konwersję”:
Powiadam ci, doktorze T., po raz dziesiąty czy dwunasty, daj mi święty pokój z praktyką lekarską,
rozbrat wziąłem wieczny i stanowczy z poziomą medycyną od czasu, jak się przekonałem o większej
skuteczności oświaty na szczęście i zdrowie człowieka. Niech wprzód będzie lepszym, wówczas mniej
będzie cierpiał, a oświata zrobić go musi lepszym; pamięć jest spichlerzem umu, ja zaś poświęcam się
na to, żeby tę pamięć, stosunkowo małym wysileniem, w każdym człowieku wzbudzić, zaostrzyć i wzmocnić. A jak się zmęczę mnemotechniką i dziennikarstwem, wówczas dla odpoczęcia, i żeby z głodu nie
umrzeć, szyję trzewiki; Jan Jakób Rousseau przepisywał nuty; szyć trzewiki to rzecz jeszcze mniej
mechaniczna, więcej urozmaicona. Tedy proszę mi dać święty pokój, nie jestem już lekarzem, niech
sobie nim będą inni po poziomie czołgać się lubiący51.

Może stąd wzięły się radykalne poglądy wnuków Beniowskiego – Tadeusza
Stanisława i, przede wszystkim, anarchosyndykalisty Augustyna Wróblewskiego,
który stał się klasykiem polskiej myśli anarchistycznej? Literacki portret Beniowskiego przedstawiony przez Tripplina można uznać za unikatowy, mimo że nie
sympatyzował on z Beniowskim: nazywał go „drażliwym, ruchliwym, przytomnym
i niezmiernie wygadanym”52, mało tego – słynącym z ciętego języka. Opisał też
wygląd zewnętrzny swojego bohatera. Biografowie Beniowskich i Wróblewskich nie
korzystali dotychczas z tych materiałów. Być może, nie zauważyli, że wspomniany
przez Tripplina londyński dziwak, dawny lekarz z Wilna, „doktor Benio” to nikt inny
jak dziadek Tadeusza Stanisława Wróblewskiego, Bartłomiej Beniowski.
Tripplin mieszkał w Londynie w latach 1836–1837, a wspomnienia swoje spisał
po blisko 20 latach. Informacje te należy zatem traktować z ostrożnością – zresztą
tak jak większość tekstów tego literata o niejasnej reputacji. Lecz ów portret Beniowskiego potwierdza inne informacje o ojcu Wróblewskiej i nie stoi z nimi
w sprzeczności. Ciekawe, że po raz pierwszy o Beniowskim pisał Tripplin krótko
również w książce wspomnieniowej, już nie tak popularnej: Anglia dziś i dziesięć
lat temu. Ukazując trudne losy emigrantów w Londynie, Tripplin nie mógł nie wymienić Beniowskiego. Tym razem jednak był znacznie bardziej pobłażliwy, choć
przedstawiał go znów w takim samym kontekście – szycia damskich butów:
Pracy dostać trudno było nadzwyczajnie człowiekowi nie posiadającemu jakiegoś szczególnego
usposobienia, – protekcji, i rzeczy bardzo ważnej w Londynie – pięknych, wykwintnych sukien. Wielu
bardzo zdolnych naukowych ludzi wzięło się do rzemiosła. Znany major Ben... doktor medycyny, sław-

48
49
50
51
52
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T. T r i p p l i n, Pamiętniki lekarza Polaka z wypadków za granicą doznanych. T. 5. Warszawa 1855,
s. 33.
Ibidem, t. 6, s. 6.
Ibidem, t. 5, s. 34.
Ibidem, s. 33–34.
Ibidem, s. 33.
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ny profesor mnemotechniki, człowiek dziwnie hojnie przez naturę obdarzony, wziął się do szewstwa
i szył damskie trzewiki53.

Tripplin zauważył, że ojcu Emilii Wróblewskiej natura nie poskąpiła niezwykłych
zdolności.
W swojej rękopiśmiennej spuściźnie jedyna córka Beniowskiego pozostawiła
obraz ojca podobny do tego ukazanego przez Tripplina. Z tą tylko różnicą, że to, co
Tripplin (i nie tylko on) opisywał z ironią, Wróblewska traktowała jako największą
zasługę. Ojciec był dla niej nie tyle powstańcem i politykiem, a więc bohaterem, ile
człowiekiem nauki, budzącym podziw otoczenia zarówno dzięki gruntownej wiedzy
na temat wszystkich nauk ścisłych, jak i z powodu znajomości 10 języków obcych
(sam Beniowski wymieniał 12, wliczając do nich prawdopodobnie polski i rosyjski54).
Był także obcokrajowcem („Ja – obcokrajowiec – stały mieszkaniec krańców cywilizacji”), który zachęcił Anglików do przeprowadzenia reformy ortografii55.
Emilii najbardziej jednak imponowała fenomenalna pamięć ojca: jego tzw. seanse pamięci odbywały się w przepełnionych widzami londyńskich salach. Specjalnie skonstruowana maszyna, którą Beniowski nazwał „frenotypiką” (ang. phrenotypics), a jego córka określała mianem „obrazów pamięci”, mogła powtórzyć 22 000
artykułów z The Encyclopaedia Britannica – fakty i daty56, od początku do końca
i od końca do początku. Beniowski swoją metodę i wynalazek prezentował nie tylko
w National Gallery of Practical Science, Blending Instruction with Amusement, lecz
także w South Kensington Museum w Londynie (obecnie: Science Museum). Mówi
się, że w obu przypadkach prezentacje te oklaskiwano i chwalono57. Nieprzypadkowo Beniowskiego nazywano w londyńskiej prasie „człowiekiem o cudownej pamięci”:
Takim zdziwieniem to wystąpienie mego Ojca przyjęła angielska publiczność, iż znaleźli się ludzie
tak oryginalnego pomysłu, iż przychodzili do Ojca oglądać go, czy przez jakie zboczenie natury nie miał
z tyłu czaszki drugiej pary oczu. Zrobiłby kolosalny majątek, gdyby zechciał objeżdżać Europę, ogłaszając wszędzie, iż będzie okazywać „cuda pamięci”, ale zbyt był humanitarny, by jak skąpiec ukryć
skarby swoje dla siebie, li tylko nie dzieląc się nimi z ogółem. Myślał on sobie, iż kiedyś w kochanej
ojczyźnie sam swym współrodakom przyniesie w darze te skarby, owoce długoletnich prac połączonych
z walką o byt, o życie. Myślał, że chwila ta niedaleko; widząc jednak, iż nadzieja ta coraz ginie we mgle
złudzeń, podzielił się nim z dzicem [!] tej ziemi, która biednego wygnańca przytuliła do łona58.

Beniowski szył buty i dawał „lekcje pamięci” („lessons of memory”), dopóki nie
owładnęła nim kolejna idea – udoskonalenia techniki poligraficznej59. Maszyna
drukarska była jego ostatnim wynalazkiem; patent nabyli później Anglicy, Francuzi, Belgowie i Hindusi60.
53
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60
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[T. T r i p p l i n], Anglia dziś i dziesięć lat temu. Wspomnienia z podróży po Anglii. Warszawa 1851,
s. 150.
[B e n i o w s k i], The Anti-absurd, s. 82.
Ibidem, s. 81.
BF, k. 2v–3r.
BF, k. 2v.
BF, k. 3r–3v.
BF, k. 4r–4v. Zob. też [B e n i o w s k i], Improvement in Printing, Invented and Patented by Major
Beniowski. London 1856.
Zob. BF, k. 4v–5r. Zob. też wpis notarialny: umowa między Emilią z Beniowskich Wróblewską
a Helen Harris. 13 VIII 1867. BWLAN. Rkps 75–108, k. 12v.
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Beniowski zmarł 29 III 1867 w swoim domu na Bow Street 8, niedaleko opery
Covent Garden. Emilia Wróblewska nazywała ojca człowiekiem „potężnej myśli i niezmordowanej pracy i wytrwałości”61. Świadectwem jego naukowej działalności są nie
tylko wypowiedzi jego córki, lecz także jego własne rękopisy i książki. Wśród ciekawszych niewydanych rękopisów można wymienić notatki topograficzne – szkic planowanych prac62 – przewiezione przez Emilię Wróblewską do Wilna po śmierci ojca.
Opublikowaną spuściznę Beniowskiego reprezentują prace z lat 1842–1856 – wszystkie ukazały się w Londynie, nakładem samego Beniowskiego i jego drukarni63.
Po śmierci ojca Emilia przewiozła do Wilna zarówno jego rękopisy, dokumenty
osobiste, zdjęcia, karty wizytowe, jak i spuściznę autobiograficzną – dziennik
i wspomnienia (sądzić tak można na podstawie diarystycznych notatek samej Wróblewskiej), jednak los pamiętników Beniowskiego jest dziś nieznany.
Wróblewska zabrała ze sobą z Londynu także osobiste przedmioty Beniowskiego związane z jego działalnością masońską. Jego kontakty z masońskimi lożami
w Londynie znane były nie tylko rodzinie. Dyrektor biblioteki Uniwersytetu Stefana
Batorego Stefan Rygiel oraz asystentka Tadeusza Stanisława Wróblewskiego i bibliotekarka Helena Drège nazywali Beniowskiego „masonem majorem Bartłomiejem
Beniowskim”64. Pamiątki po dziadku znajdowały się w słynnych zbiorach masońskich Tadeusza Stanisława Wróblewskiego65. Jedna z nich – wstęga mistrza masońskiego – przechowywana jest dzisiaj w Narodowym Muzeum Litwy (Lietuvos
nacionalinis muziejus)66. Pierwszą litewską badaczką, zainteresowaną Beniowskim
i poszukującą jego śladów w Paryżu była bibliografka i historyczka Marija MašiotaitėUrbšienė (1895–1959)67.
Trudno określić, jaką rolę odegrał ojciec w życiu Emilii Wróblewskiej. Beniowski wyemigrował, kiedy jego córka nie miała nawet roku. O  tym, że ojciec żyje,
dowiedziała się po raz pierwszy w r. 1851, kiedy miała 21 lat. Dowiedziała się, jak
pisze, „przypadkiem”68. Jesienią tego roku odnotuje bowiem w swoim dzienniku
odwiedziny gościa z Anglii, który przywiózł także wiadomości o ojcu. Chociaż bry61

BF, k. 5v.
B. B e n i o w s k i, Zapiski topograficzne i inne. BWLAN. Rkps 9–908, k. 1r–17r (w językach polskim
i angielskim).
63	Oprócz wspomnianych już prac trzeba wymienić także: [B. B e n i o w s k i], The Anti-absurd or
Phrenotypic English Prenouncing & Orthographical Dictionary. London 1845. Książka ta została
oprawiona w skórę razem ze słownikiem S. Johnsona – prawdopodobnie jeszcze w Londynie, przez
samego Beniowskiego – i trafiła do Wilna tą samą drogą co pozostałe rękopisy (BWLAN, sygn.
18584). Zob. też [B. B e n i o w s k i], Phrenotypic Primer for Blind. London, b. r. – egzemplarz książki przywiozła z Londynu do Wilna Emilia Wróblewska; jest przechowywany w BWLAN (sygn. 55710).
64
R y g i e l, D r è g e, op. cit., s. 1.
65
Zob. Spis zbiorów muzealnych, 20 X 1939 zabranych z Działu Masoników Państwowej Biblioteki
im. Eustachego i Emilii Wróblewskich i przewiezionych do Mińska. [Bez daty]. BWLAN. Rkps 75–82,
k. 5r, nr 63: „Pieczęć Kryształowa bez oprawy z literami B.B. (należała do Bartłomieja Beniowskiego, dziada Tadeusza Wróblewskiego z linii matki, masona z Londynu). Na pieczęci ręka z mieczem”.
Zob. też tę informację w: T. S. W r ó b l e w s k i, Spis muzealnych zbiorów masońskich. [Bez daty].
Jw., k. 21v, nr 63.
66
Zob. Ž. B ū č y s, Masonai Lietuvoje: XVIII a. pabaiga – XIX a. pradžia / Freemasonry in Lithuania:
End of 18th – Beginning of 19th Century. Vilnius 2009, s. 20, 141, nr 25.
67
M. U r b š i e n ė, Notatnik. 1933. BWLAN. Rkps 163–1060, k. 1r–32r (w językach polskim i litewskim).
68
E. z B e n i o w s k i c h W r ó b l e w s k a, Dziennik Tadeusza Wróblewskiego przez Matkę [...]
62
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tyjski przybysz nie zrobił wrażenia na Wróblewskiej – wydał jej się tak samo zimny
i materialistyczny jak jego kraj („Anglia nie ma serca”) – dała upust emocjom:
O, gdybym podczas tej świetnej wystawy, co cały świat zadziwiła, gdybym wtedy znalazła się
w Londynie, oko moje szukałoby nie cudnych wynalazków, nie sztucznych wyrobów, ale w tym tłumie
różnych wiekiem i narodem, i stanem ludzi śledziłoby ojca nieznanego. Lecz czyliż by serce nie przeczuło, nie poznało, nie powiedziało „o, to ten!” O, czemuż nie mam pieniędzy, czemu nie mam mocy – iść,
odszukać Go, poznać – ojca! Biednego wygnańca! A  możeż choć w ostatnich jego chwilach znajdzie
córkę – może mnie Bóg jeszcze dozwoli choć schyłek lat Jego osłodzić i otoczyć staraniem i czułością
synowską69.

Wzmianka o pierwszej wystawie światowej („The Great Exhibition of the Works
of Industry of All Nations”, zwanej też „The Great Exhibition” lub „Crystal Palace
Exhibition”), która akurat w 1851 r. odbywała się w Londynie, w Hyde Parku, pojawiła się nieprzypadkowo – przypuszczam, iż Wróblewska wiedziała już wtedy
o wynalazkach ojca. Prawdą jest jednak, że Beniowski nie zdążył pokazać wówczas
swojej maszyny drukarskiej – publicznie zaprezentował ją dopiero dwa lata później70.
Nie można jednoznacznie stwierdzić, kiedy po raz pierwszy Wróblewska przyjechała do Londynu, żeby zobaczyć się z ojcem – prawdopodobnie między zimą 1855
a latem 1856, tj. przed ślubem, ponieważ jeszcze pod koniec stycznia 1855, przeczytawszy wspomniany szkic Tripplina, pisała:
biada Tobie, Tripplinie – Tyś otworzył me rany. Tyś nie wiedział, że wlewasz boleści Twym piórem w serce od kolebki osieroconej córki. Dobranoc, Ojcze, ja Cię żegnam, kiedym Cię nigdy nie powitała71.

Ostatnie zdanie dowodzi, iż przed styczniem 1855 nie widziała się jeszcze z ojcem. Wiadomo tylko, że w spotkaniu uczestniczyła jej matka72. W roku 1865 do
Londynu pojedzie także Tadeusz Stanisław, żeby zobaczyć się z dziadkiem73. W każdym razie od 1851 r. można zauważyć szczególną troskę Wróblewskiej o naukę
języka angielskiego74. Chociaż w połowie XIX w. był on popularny na Litwie, to
kobiety, wybierając go (rzadko), kierowały się modą; traktowano go jako „literacką
rozrywkę”75. Języka angielskiego dziewczęta będą uczyć się częściej dopiero w drugiej połowie XIX w., kiedy stanie się on atrybutem arystokracji76. W Wilnie jednak
także mężczyźni nie mogli pochwalić się znajomością angielskiego – widać to na
przykładzie Aleksieja Władimirowa, pierwszego dyrektora Biblioteki Publicznej
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(1859–1886) (dalej: DTW). Jw., rkps 9–149, k. 66r (Wilno, 1867; nie wskazano dnia ani miesiąca
wpisu).
E. B e n i o w s k a (W r ó b l e w s k a), Dziennik 1850–1855 (dalej: D1). Jw., rkps 9–183, k. 37v–38r
(Wilno, 16 IX 1851).
The History of Printing. Published under the direction of the Committee of General Literature and
Education. Appointed by The Society for Promoting Christian Knowledge. London 1855.
D1, k. 86r–86v (Wilno, 28 I 1855).
Zob. DTW, k. 66r (Wilno, 1867; nie wskazano dnia ani miesiąca wpisu).
Zob. ibidem.
Zob. D1, k. 91r (Połąga, 4 IX 1855).
Zob. T. B a i r a š a u s k a i t ė, Mykolas Juozapas Römeris (1778–1853): bajoro viešoji ir privati erdvės
XIX a. pirmojoje pusėje. Vilnius 2011, s. 238.
Zob. A. B o ł d y r e w, Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795–1918. Warszawa 2008, s. 208.
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w Wilnie, przybyłego do miasta w r. 1866, który na tle otoczenia wyróżniał się doskonałą angielszczyzną (żona Władimirowa była Angielką).
Znajomość języka angielskiego w przypadku Wróblewskiej rozwijała się: wielu
wilnianom i wilniankom będzie ona pomagać w czytaniu listów przysyłanych zza
Atlantyku77; właśnie z tego języka na polski przetłumaczy książkę ojca – pracę
o frenotypice. Angielski będzie doskonalić także podczas trzech wizyt w Londynie.
Po raz ostatni – już po śmierci ojca – w stolicy Anglii spędzi trzy miesiące. Tak jak
ojciec Wróblewska miała wyjątkowe zdolności językowe. Taka była też tradycja
rodzinna, gdyż dziadka ze strony ojca, Symeona Beniowskiego, syn nazywał najznakomitszym lingwistą, jakiego kiedykolwiek znał78.
Stratę ojca bardzo odczuła: „Jakkolwiek życie moje całe z dala od ojca spędziłam, to przekonanie, że już go nie ma, tak jest bolesnym, że wyrazić tego niepodobna”79. Przez trzy samotne miesiące w Londynie, z dala od Wilna i rodziny, przebywała wśród pamiątek po ojcu, które wprawiły ją w zachwyt nad Beniowskim.
Najwięcej jednak dowiedziała się o zmarłym z intymnych zapisków, które pomogły
jej spojrzeć w inny sposób także na jej własne życie:
Czyliż czytanie to pamiętników Ojca, wtajemniczenie się w jego duszę ma być dla mnie bez pożytku. Nie – widok tego wielkiego ducha, genialnych jego pomysłów, ta chciwa chęć wiedzy, ta ciągła
dążność do doskonałości, ta jego wytrwałość w pracy – podnosi mię, czyni mię dumną, że tak powiem,
i wskazuje mi zarazem, jak czas jest drogim, jak chwile, które tracę marnie, ja, córka tego znakomitego
człowieka, mogłabym użyć na wydoskonalenie jakiej jednej choćby zdolności, którą musiałam otrzymać
po ojcu w dziedzictwie, na wydoskonalenie jej tak, by ona przyniosła korzyść dla mojej rodziny i pożyteczną być mogła dla ogółu. Tak przejmę się głęboko tą prawdą, że życie dane nam jest na pracę, według
naszych zdolności i talentów, które przez pracę się kształcą i powiększają; że szkoda jest, wstyd jest
nawet na próżne gawędy tracić skarbu tak drogiego80.

Ten imponujący człowiek był szczególnie rzadkim gościem w dziennikach córki, ale tłumaczeniu jego książki A Handbook of Phrenotypics for Teachers and
Students poświęciła ona ostatnie miesiące swojego życia. Przedmowa powstała
w Wilnie, 16 XI 1886, tj. nieco ponad miesiąc przed śmiercią diarystki81. Istotne
jest także, że pracy tej podjęła się Wróblewska na prośbę syna, Augustyna – nie
tylko słynnego anarchisty, lecz także uczonego.
Może już się nie zobaczymy, ale choć ciało moje złożą do grobu, ja nie umrę – ja żyć będę w Twoich
dzieciach, wnukach i prawnukach i przez nich dokonam, czego mnie samemu dokonać nie było dano!

– tak powiedział córce Beniowski podczas ich ostatniego spotkania82.
Więcej miejsca przeznaczyła Wróblewska w dzienniku dla matki, Augustyny
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Zob. E. z B e n i o w s k i c h W r ó b l e w s k a, Dziennik 1860–1870 (dalej: D3). BWLAN. Rkps 9–236,
k. 113r (Wilno, 11 II 1865).
[B e n i o w s k i], The Anti-absurd or Phrenotypic Alphabet and Ortography for the English Language
Invented [...], s. 81.
D3, k. 130r (Wilno, kwiecień 1867; nie wskazano dnia wpisu).
E. W r ó b l e w s k a, Notaty pedagogiczne. [Londyn 1867] (dalej: D4). BWLAN. Rkps 9–311, k. 2r–2v
(nie wskazano dnia ani miesiąca wpisu).
BF, k. 6r.
BF, k. 5v.
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z Kryńskich. Wyrażała się o niej bardzo przychylnie – matka była dla niej przykładem poświęcenia i pracowitości. Słowo „Matka” zawsze pisała dużą literą. W roku 1851 przyznała, że przez cały czas cieszyła się nie tylko jej opieką, lecz także
przyjaźnią: „Opieka czułej i dobrej Matki nie dała mi zaznać biedy, w Niej miałam
przyjaciółkę i opiekunkę”83.
Losy Augustyny (właśc. Augustyny Aleksandry84) – urodzonej 20 VIII 1809
w Brześciu Litewskim – były nie mniej skomplikowane niż jej męża: przeżyła burzliwy okres powstania i trudne czasy popowstaniowe, była żoną politycznego skazańca (dezertera z armii rosyjskiej) i emigranta, szukającą azylu u matki, później
u siostry, Leokadii z Kryńskich Andrzejkowiczowej (1810–1882), po śmierci jej męża
przebywała w domu siostry babci, w jakimś mieście V., potem znów w domu Andrzejkowiczowej w Wilnie, być może w latach 1836–1837. Z zapisków Emilii i spuścizny autobiograficznej samej Augustyny Beniowskiej możemy wysnuć wniosek,
że matka diarystki zdobyła w młodości całkiem solidne wykształcenie: była oczytana, znała języki, grała na instrumentach85. Dlatego kiedy pozostała bez wsparcia
męża, na chleb zarabiała udzielaniem lekcji – w prywatnych domach i w szkołach
dla dziewcząt: u wileńskich sióstr bernardynek, wileńskich wizytek, a wreszcie,
w 1843 r. – na pensji na poziomie szkoły początkowej, prowadzonej przez Leokadię
Andrzejkowiczową (w 1845 r. pensje przekształcono w szkoły dla dziewcząt na
poziomie szkół powiatowych)86. Z dzienników Emilii Wróblewskiej jasno wynika, że
choć pensję zarejestrowano tylko na ciotkę Leokadię, to przez rodzinę była traktowana jako instytucja prowadzona przez obie siostry.
Dziennik Wróblewskiej jest świadectwem idealnej przyjaźni Augustyny i Leokadii. Dowodzi tego także epitafium umieszczone przez siostrzenicę na nagrobku
Andrzejkowiczowej na wileńskiej Rossie (obok grobu jej siostry): „Leokadia Andrzejkowiczowa, zm. 12 kwietnia 1882 r. w wieku lat 72. Spoczęła obok siostry, z którą
łączyła ją miłość bratnia i wspólna wieloletnia praca dla dobra ogółu. Cześć Jej
pamięci”. Wróblewska wciąż podkreślała, że miała dwie matki – obie nazywała:
„Matkami”. „Ja nie wiedziałam o niczym, nie brakowało mi niczego, jak gdybym
była dzieckiem dostatnich rodziców” – pisała87. Rzeczywiście, nigdy nie dane było
jej doświadczyć niedostatku.
Wykształcenie zdobywała najpierw w domu, a potem u panny R., przyjaciółki
83
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D1, k. 32r (Wilno, 5 X 1851). Korespondencja jeszcze wyraźniej ukazuje wyjątkową relację matki
z córką. Zob. A. z  K r y ń s k i c h B e n i o w s k a, list do E. z Beniowskich Wróblewskiej, z 31 XII
1864. BWLAN. Rkps 7–2040, k. 2r–2v.
Zob. wypis z metryki urodzin Augustyny z Kryńskich Beniowskiej. 18 IV 1879. Jw., rkps 75–115,
k. 1r.
A. z  K r y ń s k i c h B e n i o w s k a: Duchowy testament. [Bez daty]. Jw., k. 2r-3r; Różne zapiski
gospodarcze i intelektualne. [Bez daty]. Jw., rkps 9–982, k. 1r–7v – znajdują się tu najrozmaitsze
codzienne zapiski, a wśród nich także wykaz książek zalecanych dla kobiet (Spis dzieł do czytania
i nauki dla płci żeńskiej w języku polskim. Jw., k. 3r–7v). Elementem codzienności Augustyny była
również książka z przepisami kulinarnymi i poradami domowymi, rozpoczęta jeszcze pod koniec r. 1825, którą później uzupełniała też jej córka. Zob. A. z  K r y ń s k i c h B e n i o w s k a,
Przepisy gospodarskie i kucharskie. 1825. Jw., rkps 9–266, k. 1–186.
E. z B e n i o w s k i c h W r ó b l e w s k a, Dziennik [1856–1859] (dalej: D2). Jw., rkps 9–272,
k. 2v–3v (wpis wprowadzający; Wilno, 1856).
Ibidem, k. 3v (wpis wprowadzający; Wilno, 1856).
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matki i ciotki, która nauczyła Emilię podstaw języka francuskiego88. Jak większość
ówczesnych szlachcianek język ten opanowała w końcu prawie doskonale. Będzie
dobrze posługiwać się także niemieckim, jeszcze lepiej rosyjskim. Wspomniałam już,
że w odróżnieniu od rówieśniczek będzie czytać i mówić po angielsku. Po śmierci
panny R. podjęła naukę w prawdziwej szkole – na słynnej pensji wileńskich wizytek
dla zamożnych dziewcząt. Augustyna Beniowska nie płaciła za czesne córki w tej
prestiżowej szkole, ponieważ przez 11 godzin dziennie bezpłatnie uczyła tam muzyki. Za murami klasztoru wizytek Wróblewska spędziła swoje najlepsze lata:
Z żalem i bojaźnią opuściłam mury klasztoru i dopiero gdy się zamknęły za mną drzwi żelazne,
zdawało mi się, że mię jako niegodną wypędzono z raju, za którym tęskniłam ciągle i tęsknię dotąd
jeszcze89.

Nie zerwie kontaktów z wizytkami – aż do zamknięcia klasztoru, na początku
każdego nowego roku będzie przebywać wśród zakonnic nawet kilka tygodni na
rekolekcjach. Z głębokim smutkiem opisze wypadki z 5 III 1865: przymusowy wyjazd 45 wizytek z Wilna. To jeden z niewielu epizodów historycznych, który umieści
w swoim dzienniku90.
Po opuszczeniu pensji wizytek podjęła naukę na pensji dla dziewcząt prowadzonej przez ciotkę i matkę. W roku 1846 16-letnia Emilia otrzymała świadectwo
ukończenia pensji91. Świetnie wypadła podczas powszechnego egzaminu końcowego: „Zawsze byłam pierwszą – obsypywano mnie pochwałami”92. Po roku w wileńskim Instytucie Szlacheckim zdała jeszcze jeden egzamin i 27 V 1847 białoruski okręg oświaty (wileński przywrócono dopiero w 1850 r.) wstawł jej pozwolenie
na pracę nauczycielki nauczania początkowego93. 31 III 1848 otrzymała jeszcze
jedno zaświadczenie, przyznające jej prawo do udzielania prywatnych lekcji francuskiego94. Także tym razem jej wiedza okazała się rozległa. Mało tego, w obecności egzaminatorów pomyślnie przeprowadziła próbną lekcję: Traduction et explication de l’„Ode de Pompignan sur la mort de Rousseau”. Tradycyjnie pozwolenie na
pracę nauczycielki domowej – na podstawie protokołu egzaminacyjnego wydanego
przez Instytut Szlachecki – potwierdziła rada Imperatorskiego Uniwersytetu św.
Włodzimierza w Kijowie, a podpisał je naczelnik białoruskiego okręgu oświaty,
Ewaryst Gruber.
Prawdziwą pracę nauczycielską podjęła dopiero w r. 1851 – a więc zanim
ukończyła dwudziesty pierwszy rok życia – na wspomnianej pensji, prowadzonej
przez matkę i ciotkę. Uważała, że tylko w ten sposób może być pożyteczna dla
społeczeństwa:
88
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Ibidem, k. 3v–4r (wpis wprowadzający; Wilno, 1856).
Ibidem, k. 4v (wpis wprowadzający; Wilno, 1856).
D3, k. 114r (Wilno, marzec 1865; nie wskazano dnia wpisu).
Świadectwo wydane Emilii Beniowskiej po ukończeniu pensji dla szlachcianek, prowadzonej przez
Leokadię z Kryńskich Andrzejkowiczową. 15 VI 1846. BWLAN. Rkps 75–108, k. 1r.
D2, k. 5v (wpis wprowadzający; Wilno, 1856).
Świadectwo wydane Emilii Beniowskiej, zezwalające na pracę nauczycielki nauczania początkowego. 23 V 1847. BWLAN. Rkps 75–108, k. 2r.
Świadectwo wydane Emilii Beniowskiej, zezwalające na udzielanie prywatnych lekcji francuskiego.
31 III 1848. Jw., k. 3r.
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Życie moje całe od dzieciństwa aż do dni dzisiejszych zajęte było i jest uczeniem się samej, a potem
wlewaniem tego, co umiem, w dziecinne główki. Piękne moje powołanie, piękna, choć nie kwiecista,
rozwija się przede mną przyszłość. Moje prace, moje zajęcia nie siebie samą, bez drugich, mieć ciągle
będą na celu. Gdybym tylko godnie umiała spełnić moje posłannictwo95.

Od tego momentu całym światem Emilii były uczennice i, oczywiście, książki.
W odróżnieniu od rówieśniczek nie lubiła tańczyć i muzykować, rysowała przeciętnie i nie znosiła prac ręcznych. Miała powołanie do pracy pedagogicznej, a może
nawet do nauki. Wskazują na to jej rękopisy i świadectwo ukończenia szkoły:
z języków, nauk ścisłych i historii – stopnie bardzo dobre („otlicznyje”) i wzorowe
(„oczeń choroszyje”), z kaligrafii, muzyki i prac ręcznych – tylko dobre („choroszyje”),
z tańca – zadowalające („dostatocznyje”)96. Nieszczególnie troszczyła się o wygląd
– ten brak dbałości nosił wszelkie znamiona abnegacji. Wychowywana przez matkę,
ciotkę i zakonnice, a sama jako nauczycielka na pensji dla dziewcząt, słabo znała
świat mężczyzn:
O mężczyznach dziwne wyrobiłam sobie pojęcie i choć na mój wiek dużo już przeczytałam książek,
w których oni wystawieni są pod tak uroczymi kolorami, ja miałam ich za dzikie i bez serca istoty97.

Mimo to nie wszystkich oceniała z równą surowością. Takim wyjątkiem był
Aleksander Zdanowicz (1805–1868). Uczeń Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego,
nauczyciel historii powszechnej, literatury łacińskiej i polskiej w wileńskim Instytucie Szlacheckim oraz na kilku pensjach dla dziewcząt, autor podręczników do
historii, jak też słowników języka francuskiego i polskiego, także gramatyki języka
francuskiego, rzeczywisty członek Tymczasowej Komisji Archeologicznej w Wilnie
– to wyjątkowa postać w dziejach miasta. Poza tym mieszkaniec Zarzecza – tam żył
i został pochowany na Cmentarzu Bernardyńskim. Znaczącą rolę odegrał również
w życiu Emilii:
On w mych oczach wyższym był nad innych ludzi, miałam go za wyjątek i jako wyjątek uważałam
wszystkich moich nauczycieli, którzy nie byli dla mnie zwyczajnymi ludźmi i m ę ż c z y z n a m i98.
Jakże dziś byłam ucieszoną z rozmowy choć krótkiej z moim nieocenionym p. Zdanowiczem, człowiekiem rzadkim w teraźniejszym świecie. Ja tak go poważam, tak kocham, jak żadnego obcego człowieka – kiedy mi coś mówi, zda mi się, że słyszę nieznany mi głos ojca99.

Jak pisał Stanisław Kościałkowski, Zdanowicz traktował edukację dziewcząt
jako priorytetową100. Autobiograficzna spuścizna Wróblewskiej, którą Zdanowicz
uczył historii powszechnej, a później w pełni wspierał jej karierę pedagogiczną,
potwierdza tę opinię101.
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D1, k. 24r (Wilno, 9 III 1851).
Świadectwo wydane Emilii Beniowskiej po ukończeniu pensji dla szlachcianek, prowadzonej przez
Leokadię z Kryńskich Andrzejkowiczową, 15 VI 1846, k. 1r.
D2, k. 5r–5v (wpis wprowadzający; Wilno, 1856).
D2, k. 5v (wpis wprowadzający; Wilno, 1856).
D1, k. 10r–10v (Wilno, 5 X 1850).
S. K o ś c i a ł k o w s k i, Aleksander Zdanowicz (1805–1868). Zarys biograficzny. Wilno 1918.
W Dziale Rękopisów BWLAN przechowywany jest niedatowany zeszyt E. Wróblewskiej z konspektami lekcji A. Zdanowicza poświęconych literaturze polskiej – zob. BWLAN, rkps 9–903, k. 1r–24v.
Wróblewskiej przypisuje się też konspekty z historii powszechnej, ale porównanie zeszytów jasno
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Eustachego Wróblewskiego wspomina Emilia po raz pierwszy w swoim dzienniku 27 IV 1856: „»Dzień szczęścia, dzień błogosławiony« – tak go nazwał mój
Eustachy! Sercem i duszą słowa te jego powtarzam”102. Choć lakoniczne, zdanie
to kryje wiele emocji – diarystka zanotowała je w dniu zaręczyn. Żadnego więcej
szczegółu o tej znajomości, zaledwie jedno zdanie o okresie narzeczeństwa. W księgach kościoła św. Jana znajduje się wpis informujący, że 15 VII 1857 ksiądz Jakub
Szylejko połączył węzłem małżeńskim 31-letniego szlachcica, wdowca Eustachego
Wróblewskiego z 27-letnią Emilią Beniowską („Dworian [!] Jewstafija Wrublewskago wdowca 31 goda s Jemilieju Bieniowskoju diewiceju 27 let”)103. Data ślubu we
wspomnianym wpisie mogła być niedokładna – w dzienniku Emilia Wróblewska
zawsze podawała nie 15, ale 16 lipca104. Dla Eustachego Wróblewskiego był to już
drugi ślub – pierwsza żona, Augustyna z Witkowskich (? – 1855), zmarła zaledwie
kilka lat wcześniej105. Można się domyślać – wskazuje na to genealogia sporządzona ręką samego Tadeusza Stanisława Wróblewskiego – że zmarła podczas porodu
albo tuż po nim. Na pewno nie przeżył również noworodek: chłopiec o imieniu
Kazimierz (dat jego życia w tabeli w ogóle nie uwzględniono)106.
W tablicy genealogicznej Tadeusz Stanisław Wróblewski odnotował jeszcze
jedną ważną informację – wymienił swoich dziadków ze strony ojca: Tadeusza
Ksawerego Wróblewskiego (1792–1827) oraz Mariannę z Szymonowiczów Wróblewską (1805–1844)107. Szlachecka rodzina Wróblewskich pochodziła z powiatu nowogródzkiego (o tym zaświadcza niejeden dokument, który dochował się do naszych
czasów)108. Eustachy Wróblewski urodził się nie w Nowogródku, lecz w Słonimie,
najważniejszym miasteczku w sąsiedztwie powiatu nowogródzkiego. Dzięki wpisowi metrykalnemu znamy również dokładną datę urodzenia – 28 III 1826109.
Nie zachowały się żadne informacje o dzieciństwie Wróblewskiego, ale wiadomo,
że 4 VIII 1836 zdał on do gimnazjum w Słucku, które ukończył 20 VI 1846. Uczył
się bardzo dobrze, jak wynika ze świadectwa ukończenia szkoły110. Po gimnazjum
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wykazuje, że wspomniany rękopis nie został sporządzony przez diarystkę – zob. jw., rkps 9–151,
k. 369 k. 1–369 (nienumerowane karty archiwalne).
D2, k. 10v (Wilno, 27 IV 1856).
Wypis z ksiąg metrykalnych kościoła św. Jana w Wilnie, informujący o ślubie Eustachego Wróblewskiego i Emilii Beniowskiej. 22 XI 1864. BWLAN. Rkps 75–104, k. 10r.
D2, k. 10v (Wilno, 16 VII 1856), k. 69v (Wilno, 16 VII 1858); D3, k. 36v (Wilno, 16 VII 1860), k. 103r
(Wilno, 16 VII 1864).
Genealogia rodziny Tadeusza Stanisława Wróblewskiego. [Bez daty]. BWLAN. Rkps 75–130, k. 43r.
Zob. ibidem.
Ibidem.
Pismo zgromadzenia deputatów szlachty z guberni grodzieńskiej do przewodniczącego szlachty
nowogródzkiej Konstantego Radziwiłła, w którym potwierdza się szlachectwo Wróblewskich. 28 XI
1832. BWLAN. Rkps 75–104, k. 3r. – Świadectwo szlachectwa wydane Eustachemu Wróblewskiemu przez Mikołaja Wolskiego, przewodniczącego szlachty nowogródzkiej. [Bez daty]. Jw., k. 5r. –
Świadectwo wydane przez Aleksandra Domeykę, przewodniczącego szlachty guberni wileńskiej,
potwierdzające, że od 23 XI 1842 Eustachy Wróblewski znajdował się w spisie szlachty powiatu
wileńskiego. 30 VI 1875. Jw., k. 14r–15v i in.
Wypis z metryki urodzenia Eustachego Wróblewskiego. 15 I 1832. Jw., k. 1r–1v.
Świadectwo ukończenia gimnazjum w Słucku, wydane Eustachemu Wróblewskiemu. 8 X 1846.
Jw., k. 7r–7v. Zob. też list pochwalny z gimnazjum w Słucku dla Eustachego Wróblewskiego. 14 IX
1839. Jw., k. 4r. O  pilności Wróblewskiego w nauce świadczy również jego zachowany zeszyt
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podjął studia medyczne na uniwersytecie w Charkowie. Jednak to właśnie tutaj
konsekwentna, uporządkowana kariera Wróblewskiego, z góry zaplanowana przez
jego ojca, nagle została przerwana. W roku 1849 wraz ze swoimi kolegami został
aresztowany w zajeździe za dyskusje na tematy polityczne i upowszechnianie postaw
nielojalnych wobec władzy111. Ponieważ ukrywał się i nie uczestniczył w procesie,
skazano go zaocznie. Pojmano go dopiero w maju 1850 w Nowogródku. Po miesiącu trafił do guberni saratowskiej, gdzie pracował jako urzędnik niskiego szczebla
(miał najniższą cywilną rangę – registratora kolegialnego). Do Wilna przybył jesienią 1856. Na początku tylko na 4-miesięczne wakacje, ale udało mu się zdobyć
pozwolenie na stały pobyt. W Wilnie pozostawał pod nadzorem policyjnym112.
Eustachy Wróblewski zasługuje na osobne opracowanie biograficzne, był bowiem
postacią tak samo barwną jak Bartłomiej Beniowski. Wróblewski również zajmował
się kilkoma dziedzinami nauki – tak jak wszyscy mężczyźni w rodzinach Beniowskich i Wróblewskich. Pisano o nim nieco więcej niż o jego żonie, gdyż w jego biografii szukano wspólnych źródeł cech charakteru dwóch jego synów – Tadeusza
Stanisława i Augustyna – oraz bratanka, Walerego. Z drugiej strony, biografowie
dostarczali niewielu faktów o Wróblewskim i nie zawsze były one zgodne z prawdą:
pisano np., że studiował nie tylko w Charkowie, lecz także na uniwersytecie w Kijowie, że był członkiem panslawistycznego bractwa Cyryla i Metodego (1845–
1846)113. Źródła nie potwierdzają jednak, by Wróblewski studiował w Kijowie.
Trzeba by przeprowadzić odrębne badania poświęcone jego związkom z bractwem
Cyryla i Metodego, gdyż tę tajną organizację zlikwidowano w styczniu 1847, a Wróblewskiego aresztowano i skazano w 1849 roku. Jego nazwiska nie wymieniono
również w spisach osób należących do organizacji.
Wątpliwości nie budzi jedynie lekarska biografia Wróblewskiego – wszyscy
autorzy podkreślają, że w Wilnie znano go jako gorliwego zwolennika leczenia homeopatycznego114. Poświadczają to również dzienniki jego żony oraz inne podstawowe źródła, w tym pisma Juliana Moszyńskiego i Benedykta Bilińskiego, słynnych
lekarzy, zasłużonych dla kurortu w Birsztanach115. W Wilnie otrzymał Wróblewski
wsparcie moralne ze strony kolegów: chociaż nie posiadał dyplomu ukończenia
szkoły wyższej, pozwolono mu pracować w zawodzie lekarza homeopaty, tj. zajmować się medycyną alternatywną116. Wszyscy koledzy podkreślali jego rozległą wiedzę w tej dziedzinie i poświęcenie w leczeniu pacjentów:

111
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szkolny – zob. E. W r ó b l e w s k i, Wypisy słówek łacińskich z bajek Korneliusza Neposa i Fedra.
1840–1841. Jw., rkps 9–990, k. 1r–25v (w językach łacińskim i rosyjskim).
Zob. opinię policji politycznej o Eustachym Wróblewskim. 1856. Jw., rkps 75–104, k. 16r (w języku rosyjskim).
Zob. ibidem, k. 16r–17v. Zob. też pismo wyjaśniające władz guberni saratowskiej o Eustachym
Wróblewskim. 14 X 1857. Jw., k. 11r–12r.
Zob. V. A b r a m a v i č i u s, Valerijonas Vrublevskis. Vilnius 1958, s. 14–15. – G i r i n i n k i e n ė,
P a u l a u s k a s, op. cit., s. 75. – K l e j n, op. cit., s. 118.
Zob. Ó w c z e s n y [U z i ę b ł o], op. cit., s. 6. – A n t o n ó w, op. cit., s. VII.
Zob. zaświadczenie władz lekarskich guberni wileńskiej o przyznaniu Eustachemu Wróblewskiemu
praw urzędnika medycznego niższej rangi. 20 VI 1857. BWLAN. Rkps 75–104, k. 8r–8v (w języku
rosyjskim).
Zob. zaświadczenie władz lekarskich guberni wileńskiej o przyznaniu Eustachemu Wróblewskiemu
pozwolenia na leczenie homeopatyczne. 1 IX 1859. Jw., k. 13r (w języku rosyjskim).
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Ogólnie rzecz biorąc, pan Wroblewski [!], będąc człowiekiem świetnego charakteru, ma wyjątkowe
umiłowanie do pomagania cierpiącym i w szczególnych okolicznościach nie oszczędza pracy ani zdrowia,
gdy niesie pomoc chorym117.

Jedynie Uziębło, dobrze zaznajomiony ze szczegółami biografii Wróblewskiego,
pisał, że w młodości stanowczo opowiadał się on za alopatią (tradycyjnymi metodami leczenia).
Mąż Emilii, błyskotliwy, rozmowny, łatwo nawiązujący stosunki i lubiący towarzystwo („Dowcipny gawędziarz był z pana doktora Eustachego, a i winem też
w gronie przyjaciół nie gardził”118), nawet piszący wiersze okolicznościowe119, był
również człowiekiem „niepospolitej umysłowości”120. Zajmował się nauką (homeopata, entomolog; mało tego: jak można wnioskować z dziennika jego żony, interesował się także birsztańskimi wodami mineralnymi). Mimo to nie należał do ani
jednego prestiżowego towarzystwa naukowego w Wilnie. Już po śmierci Wróblewskiego syn Augustyn podarował, w r. 1895, wartościową kolekcję chrząszczy zebraną przez ojca nie Wileńskiemu Muzeum Starożytności czy Cesarskiemu Towarzystwu Lekarskiemu w Wilnie, lecz Muzeum Komisji Fizjograficznej Akademickiej
– z zastrzeżeniem, by kolekcję tę przechowywano jako „Zbiór chrząszczów śp. dra
Eustachego Wróblewskiego” i by wydano katalog zbiorów121. Kiedy po 1865 r. najwartościowszą część wileńskiej kolekcji muzealnej przewieziono do Moskwy, niejeden kolekcjoner decydował się na ofiarowanie swoich zbiorów krakowskim i warszawskim (a nie wileńskim) instytucjom. Z drugiej strony, tak jak Augustyn
uwiecznił imię swojego ojca, nieco później podobnie postąpił Tadeusz Stanisław,
zakładając w 1912 r. Towarzystwo Biblioteki im. Eustachego i Emilii Wróblewskich.
Uziębło podkreśla, że podstawą zbiorów Tadeusza Stanisława była biblioteka zgromadzona przez ojca, złożona z książek przyrodniczych i związanych z działalnością
medyczną122. Wróblewski zmarł w Wilnie 9 VI 1891 w wieku 66 lat123.
Najważniejszym źródłem do rekonstrukcji życia Eustachego Wróblewskiego jest
jego spuścizna autobiograficzna. Najciekawszą jej część stanowi 77 listów przechowywanych w BWLAN, pisanych w latach 1861–1888 do żony oraz do synów Kazimierza i Tadeusza Stanisława124. Publiczną działalność Wróblewskiego najlepiej
117
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Ibidem.
Ó w c z e s n y [U z i ę b ł o], op. cit., s. 6.
E. W r ó b l e w s k i, Sztambuch. 1857–1881. BWLAN. Rkps 9–150, k. 59r–59v, 62r–63v (wiersz dla
Kazimiery Jankowskiej; wiersz dla Henryka Kurnatowskiego). Zob. też E. W r ó b l e w s k i, Wiersz
dla Henryka Kurnatowskiego. 15 VII 1872. Jw., rkps 9–2349, k. 11r–11v.
Ó w c z e s n y [U z i ę b ł o], op. cit., s. 6.
List F. K r a n z a, przewodniczącego Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
do A. Wróblewskiego, z 20 I 1895, z Krakowa. BWLAN. Rkps 75–111, k. 52r. Na Litwie zachowało
się zaledwie kilka reliktów poświadczających entomologiczne studia Eustachego Wróblewskiego.
Zob. E. W r ó b l e w s k i, Zapiski entomologiczne. [Bez daty]. Jw., rkps 9–960, k. 1r–4r (w językach
polskim i łacińskim).
L. U z [i ę b ł o], Biblioteka Mec[enasa] Tadeusza Stanisł[awa] Wróblewskiego. „Przewodnik Antykwarski” 1911, nr 5, s. 6.
Wiadomość wysłana do Józefa Bielińskiego o śmierci i pogrzebie Eustachego Wróblewskiego. 9 lub
10 VI 1891. BWLAN. Rkps 75–104, k. 23r (w języku francuskim).
E. W r ó b l e w s k i, Listy do Emilii, Kazimierza i Tadeusza Stanisława Wróblewskich. 1861–1863,
1881–1888. Jw., rkps 7–2039, 2011b, 1476a, 1478, 1481 (w językach polskim i rosyjskim).
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charakteryzuje jego sztambuch125. Ten specyficzny gatunek z zakresu autobiografistyki, będący integralną częścią ówczesnego życia codziennego, dziś stał się wartościowym źródłem literackim, artystycznym i historycznym, jako że ujawnia cechy
charakteru właściciela albumu, jego upodobania oraz – co najistotniejsze – jego
prywatne i publiczne kontakty. W tej pięknej książce, którą Eustachy otrzymał
27 III 1857 z okazji swoich imienin i która była potem uzupełniana aż do r. 1881,
znajdują się podpisy Ludwika Kondratowicza (Władysława Syrokomli), Antoniego
Edwarda Odyńca, Wacława Przybylskiego, Maurycego Krupowicza, Henryka Kurnatowskiego i innych. Wszystkie te osoby łączyło członkostwo Tymczasowej Komisji Archeologicznej w Wilnie. Jak wspomniano, formalnie Wróblewski nie należał
do tej organizacji – wątpliwe, by miejscowa władza przystała na udział w niej byłego zesłańca.
Album wskazuje nie tylko na duchową czy ideową bliskość Wróblewskiego
z członkami komisji, lecz także na wyjątkową przyjaźń między nim a Syrokomlą.
Najdobitniej Wróblewskiego charakteryzują w tym albumie nie te wersy Syrokomli, które przytaczane są przez niejednego badacza126, ale dwa słowa wpisane przez
poetę 29 III 1857: „Oto mąż!...”127
Nie znajdziemy tych faktów w dziennikach Emilii Wróblewskiej. Działalność
społeczną męża – z lat młodości, na zesłaniu, w Wilnie, towarzyszącą także wykonywaniu profesji lekarza – opisuje ona w kilku zaledwie zdaniach: „on jest prawym,
szlachetnym, ogólnie szacowanym człowiekiem”; albo: „Życie jego – jego praca jest
pełna pożytku dla bliźnich”128. Z drugiej strony, w dzienniku żony został wyraźnie
zaakcentowany cyganeryjny styl życia Wróblewskiego – pod tym względem jego
portret odmalowała ona podobnie jak Uziębło. Być może, diarystka z jej skłonnością
do samotności, a nawet ascezy, stale czuła się obok męża istotą zwyczajną, prozaiczną, nie umiejącą zdobyć jego miłości: „ale nie widzi, nie uznaje we mnie towarzyszki życia”129.
W małżeństwie Emilia i Eustachy Wróblewscy przeżyli 30 lat i doczekali się
siedmiorga dzieci – pięciu synów i dwóch córek. Dojrzały wiek osiągnęli dwaj synowie: Tadeusz Stanisław i Augustyn. Syn Władysław zmarł jeszcze w niemowlęctwie, Zygmunt nie przeżył czterech lat, Kazimierz siedemnastu. Ostatni z nich
popełnił samobójstwo. Córka Stanisława żyła zaledwie cztery lata, a Maria zmarła
w wieku lat osiemnastu130.
Całe dorosłe życie Emilia spędziła w Wilnie. Tu także zmarła – 23 XII 1886,
w wieku 56 lat. Pochowano ją na cmentarzu Na Rossie, w grobowcu rodziny Wróblewskich. Tam spoczęli również jej matka Augustyna, ciotka Leokadia, mąż Eu-
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W r ó b l e w s k i, Sztambuch, k. 1r–63v.
Zob. wpis W. S y r o k o m l i (Wilno, bez daty). W: W r ó b l e w s k i, Sztambuch, k. 17r.: „Rozkazałeś mi pisać, więc piszę choć trocha / Bogdajbyś tak mię kochał, jak cię Wilno kocha”. Wpis ten
przytaczali: Ó w c z e s n y [U z i ę b ł o], op. cit., s. 6. – [S. W a s y l e w s k i], Sztambuch – skarbnica
romantyzmu. Ozdobiła J. H a r l a n d - Z a j ą c z k o w s k a. Lwów–Warszawa [1922] (brak paginacji).
Wpis W. S y r o k o m l i (Wilno, 29 III 1857). W: W r ó b l e w s k i, Sztambuch, k. 16r.
D2, k. 31v (Wilno, 15 I 1858); D2, k. 41v (Wilno, 23 II 1858).
D2, k. 32r (Wilno, 15 I 1858).
Więcej na ten temat zob. S a w k i n a, op. cit., s. 15.
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stachy, córki Stanisława i Maria, synowie Kazimierz i Tadeusz Stanisław. Groby
Władysława i Zygmunta nie zachowały się – tak jak zmarłego w Paryżu Augustyna.
Charakterystyka dzienników
S y g n a t u r y, c h r o n o l o g i a, m i e j s c e p o w s t a n i a
Diarystyczną spuściznę Emilii Wróblewskiej tworzy siedem zeszytów. Za tradycyjny dziennik moglibyśmy uznać trzy pierwsze rękopisy, pochodzące z lat 1850–1870,
dzisiaj przechowywane w „Zbiorze ogólnym” (lit. „Bendrasis fondas”) BWLAN (F 9).
Numeracja jednostek w zespole nie odpowiada chronologii powstawania dzienników.
Pierwszy dziennik, z lat 1850–1855, ma sygnaturę 183, drugi (1856–1869) – 272,
trzeci zaś (1860–1870) – 236.
Większość kobiet po zamążpójściu zazwyczaj porzucała pisanie dziennika.
Zdarzały się jednak wyjątki. Jednym z nich była Emilia Wróblewska. W roku 1870,
kiedy skończyła 40 lat, zdecydowała się nie pisać więcej, gdyż traktowała tę zmianę jako przejście do nowego etapu w życiu: okazało się, że jej „ja” nie jest już tak
wyraziste, że dość miała rozmów ze sobą o sobie – nawet w szlachetnym celu doskonalenia się moralnego. Wszystkie myśli od tej chwili kierować chciała tylko do
dzieci:
W tym roku skończyłam lat 40 i zamykam swój dziennik. Dosyć pisać o sobie dla siebie, choćby
w celu wykształcenia się moralnego. Odtąd żadna myśl wyłącznie mnie mająca na celu – już moje ja
niesie ku zachodowi. Precz marzenia, troski, starania, chęci, tęsknoty, prace nawet choć najmniej
egoistyczne. Wszystko jedynie dla dzieci. I dotąd one były jedynym celem mojego życia. Ale dziś o sobie
zapomnić chcę zupełnie. Dla nich chcę żyć, pracować, kształcić się – wszelka przyjemność, wszelkie
zajęcie, któreby do nich się wyłącznie się [!] nie odnosiło, odrzucam jako niewarte, niegodne [...]. Żegnam
Cię, mój dzienniku – nie rzucam Cię, lecz pogadanki nasze inną przybierą postać131.

Nie udało się jej wypełnić tego zamierzenia. Wróblewska należała do kobiet,
które nie mogły nie pisać. Dlatego też po 1870 r. swoje myśli przenosiła do dzienników adresowanych do dzieci – Tadeusza Stanisława, Marii i Augustyna.
Dziennik z lat 1859–1886, dla najstarszego syna, Tadeusza Stanisława, to
najbardziej znany tekst autobiograficzny Wróblewskiej. Księga ta, podarowana
synowi z okazji pierwszych urodzin, tak jak pozostałe jej prywatne rękopisy przechowywana jest w tym samym „Zbiorze ogólnym” BWLAN (rkps 149).
Dziennik dla najstarszej córki, Marii (1860–1878), badacze penetrowali bardzo
rzadko, choć rękopis ten nie jest mniej interesujący od dziennika dla Tadeusza
Stanisława. Nie tylko dlatego, że to tekst pisany przez kobietę dla kobiety, lecz
także dlatego, że stanowi przykład unikatowej postawy diarystycznej. Mam na
myśli podwójnego adresata tego rękopisu – po śmierci córki Marii (28 IV 1878)
Wróblewska długo do niego nie zaglądała, by potem wykorzystać go jako dziennik
dla syna Augustyna. Wprawdzie zdążyła zrobić tylko jedną notatkę dla syna, 7 VII
1886 (przypomnijmy, że diarystka zmarła 23 XII 1886), ale nazywanie owego manuskryptu dziennikiem pisanym wyłącznie dla Marii nie jest precyzyjne. Jest on
przechowywany w „Zbiorze ogólnym” BWLAN (rkps 9–152b).
131
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D3, k. 169r, 170r (Wilno, październik 1870; nie wskazano dnia wpisu).
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Przy bliższym przyjrzeniu się rękopiśmiennej spuściźnie Emilii Wróblewskiej
można dostrzec jeszcze jeden istotny fakt – to bynajmniej nie wszystkie jej dzienniki. Mam na myśli jeszcze dwa fragmentaryczne, ale mające wyraźne cechy diarystyczne, rękopisy, które nazwałabym dziennikami Emilii: kilka wpisów (rkps 311)
sporządzonych w 1867 r. w Londynie, po śmierci jej ojca, oraz literacko-refleksyjny,
najbardziej wyjątkowy, zeszyt z r. 1884, zatytułowany Moje myśli (rkps 884). Diarystka traktowała go jako kontynuację dziennika zakończonego w 1870 r., jako
próbę powrotu do systematycznego, codziennego rejestrowania swoich refleksji
i działań – chciała „zdawać sobie systematycznie sprawę z [...] myśli i czynności”132.
Jednak zeszyt wybrany na dziennik jest dużo skromniejszy od pozostałych – to
zwykły szkolny zeszyt w linie, w miękkiej, błękitnoszarej okładce.
Tak oto na cały 27-letni okres – 1850–1886 – przypada tylko 9-letnia przerwa
(w latach 1873–1877 i 1879–1883 Wróblewska nie prowadziła dziennika w ogóle).
Blisko 30 lat intensywnej twórczości. Łącznie Wróblewska pozostawiła po sobie 730
diariuszowych wpisów, z których 3 sporządziła w Londynie, 22 w Połądze – w dość
oryginalnych miejscach jak na kobietę pochodzącą z XIX-wiecznej Litwy; wszystkie
pozostałe, tj. aż 705 – w Wilnie.
588 kart archiwalnych, 1181 stronic zapisanych nieszczególnie równym, trudno czytelnym duktem, często z błędami, przede wszystkim interpunkcyjnymi,
z poprawkami, kartami opuszczonymi w pośpiechu, nie zawsze z poprawną datą
– Wróblewska prawie nigdy nie wskazywała dnia tygodnia133. Jednak ten zewnętrzny nieład zachwyca: pokazuje swobodnie płynącą myśl i, rzecz jasna, uczucie –
czyste, autentyczne. Zeszyty nie mają wewnątrz żadnych ornamentów, poza jednym,
dwoma rysunkami naszkicowanymi naprędce: wieńcem kwiatów ozdabiającym datę
ślubu czy krzyżykami oznaczającymi śmierć – najczęściej dzieci. Podobną właściwość, niedziewczęcą, ma również sztambuch Wróblewskiej – bez żadnych artystycznych próbek134.
G a t u n k i, a d r e s a c i i c e l e
Spośród siedmiu znanych dzisiaj zeszytów dziennikowych Emilii Wróblewskiej pięć
zaadresowała do siebie samej – ad se ipsum. Nie zdarzają się dzienniki bez adresata: nawet wtedy, kiedy diarysta sam sobie czyta dziennik, nie może nie stawiać
na swoim miejscu kogoś innego. Dwa pozostałe zeszyty dzienników Wróblewskiej
mają bardzo konkretnych adresatów: troje własnych dzieci. Dzienniki te nie są tak
intymne, ale również mają swoją specyfikę – bliższą listowi.
Wyjątkowym podgatunkiem dziennika, rzadko wyodrębnianym przez badaczy,
są dzienniki prowadzone dla dzieci. W wieku XIX teksty takie często pisały kobiety
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E. W r ó b l e w s k a, Notaty różne „Moje myśli”. [1883–1884] (dalej: D5). BWLAN. Rkps 9–884, k. 1r
(1883; nie wskazano dnia ani miesiąca wpisu).
Pod tym względem zupełnym przeciwieństwem dziennika Wróblewskiej jest diariusz P. z  M o nw i d - B i a ł ł o z o r ó w K o ń c z y n y: Dziennik. 1841–1843. Państwowe Archiwum Historyczne
Litwy (dalej: PAHL). Rkps 1135 20–397, k. 1r–250v; Dziennik. 1846–1847, 1851–1853. Jw., rkps
1135 20–398, k. 1r–203v. Dziennik ten, zwłaszcza jego pierwszy zeszyt, jest bardzo pedantyczny:
charakteryzujący się kaligrafowanym pismem, z marginesami, bez jakichkolwiek skreśleń.
E. z B e n i o w s k i c h W r ó b l e w s k a, Sztambuch. 1854–1855. BWLAN. Rkps 9–305, k. 1r–10v.
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pochodzące z wyższych sfer. Związane to było z nową koncepcją społeczną dziecka,
jego miejsca w rodzinie: kiedy zajęło ono centralną pozycję w rodzinie i kiedy cała
uwaga rodziców zwróciła się ku jego fizycznemu i duchowemu rozwojowi – na poziomie zarówno materialnym, jak i uczuciowym. Dzienniki pisane dla dzieci stanowiły wyraz tej mentalnej przemiany. Niestety, do naszych dni dotrwało tylko kilka
dokumentów z tego gatunku. Najistotniejszym celem takich diarystycznych tekstów
była dydaktyka, ale w niektórych miejscach wyraźnie zaznaczała się w nich również
codzienność – życie rodzinne, stosunki matki i dzieci, opieka nad dziećmi, ich rozwój fizyczny i intelektualny, położenie kobiety w rodzinie, rola rodziców i dziadków,
pojawiały się także inne ważne informacje135. Specyficznym rodzajem dziennika
dla dziecka jest dziennik pisany w podróży. Zazwyczaj diariusze takie adresowano
do małego syna albo małej córki pozostałych w domu. Rodzice, jak gdyby kompensując krzywdę rozstania, wskutek którego dziecko nie mogło razem z nimi dzielić
wrażeń z podróży (najczęściej z powodu wieku), prowadzili dla niego niewielkie
dzienniczki podróży. Unikatowym przykładem takiego utworu jest dziennik Malwiny z Jeleńskich Oskierczyny (ok. 1810–1884) z r. 1859, powstały podczas jej podróży po Europie dla córki Franciszki136.
Wiadomo, że podwójnej wartości nabierają dzienniki pisane dla dzieci, które
w przyszłości staną się znanymi osobami, postaciami historycznymi (tak jak w przypadku dziennika Emilii Wróblewskiej dla syna Tadeusza Stanisława) albo jeśli –
prowadzone przez utalentowanego diarystę – mają jakąkolwiek wartość literacką.
Dzienniki Wróblewskiej dla dzieci mieszczą się również w tej ostatniej kategorii.
Mogą konkurować tylko z dziennikami, które pisali Jan Niecisław Baudouin de
Courtenay i jego żona Romualda z Bagnickich Baudouin de Courtenay dla pięciorga swoich dzieci – dla każdego oddzielnie. Tak jak przystoi rodzinie językoznawcy,
obok podawania informacji typowych dla gatunku małżonkowie szczegółowo rejestrowali rozwój języka ich dzieci – pierwsze słowa zapisywali w precyzyjnej transkrypcji fonetycznej137.
Dzienniki pisane dla dzieci stawały się nie tylko albumem własnej pamięci, lecz
także wiecznym świadectwem miłości rodziców i ich troski, mało tego, przewodnikiem przez życie, który stale przypominałby dzieciom o wartościach wyniesionych
z domu. Dlatego Wróblewska w dzienniku dla syna Tadeusza Stanisława pisze, że
wyprowadzając się od rodziców, książkę tę będzie musiał wziąć jak najcenniejszą
relikwię:
Gdy ci kiedy przyjdzie dom rodzicielski opuścić – proszę Cię i rozkazuję, mój synu, dziś malutki
jeszcze, chodzić nie umiejący chłopczyno, byś z sobą zabrał tę pierwszą pamiątkę twej matki. Serce
moje mówi mi, że ona, budząc w Tobie pamięć tych dni pięknych i niewinnych, kiedy matka była stróżem twej cnoty, kiedy czuwała nad twymi krokami, kiedy cię otaczała miłością i troskliwymi staraniami,
nie dozwoli nigdy, by w twym sercu zagasła wiara, miłość ojczyzny, rodziny, ludzkości i cnoty. Tego
pragnie Twa Matka, o to błaga Boga! Oby też wysłuchaną została!138

135
136
137
138

II-1.indd 111

Zob. B a i r a š a u s k a i t ė, Dzienniki szlachty litewskiej z XIX wieku w zbiorach wileńskich, s. 33.
M. z J e l e ń s k i c h O s k i e r k c z y n a, Dziennik dla córki Franciszki. 1859. PAHL. Rkps 1135,
20–516, k. 1r–60v.
Zob. B o ł d y r e w, op. cit., s. 98–99.
DTW, k. 1r (Wilno, 1859; nie wskazano dnia ani miesiąca wpisu).
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Podobnie pisała również w dzienniku dla córki Marii. Nie tylko zapewniała
o silnej matczynej miłości, lecz także dodawała, że ta książka będzie stale przypominać córce o najważniejszych zadaniach kobiety:
Ten pamiętnik podarowany Ci dziś przeze mnie na Gwiazdkę będzie Ci zarazem przypomnieniem,
że przez miłość dla Matki, która Cię tak kochała, nigdy nie zaniedbasz pracy nad sobą, byś mogła zasłużyć na chlubną nazwę k o b i e t y c h r z e ś c i j a n k i139.

Tak jak dzienniki Baudouina de Courtenay i jego żony pisane dla dzieci, tak
i dzienniki Emilii Wróblewskiej dla dzieci bardzo wyraźnie przekazują światopogląd
samej diarystki, jej wartości. W tych tekstach egodokumentalnych najbardziej
uwidacznia się podział na odrębne cele stawiane córce i synowi, tj. mężczyźnie
i kobiecie: przeznaczeniem syna jest służenie celom wyższym, społecznym, a córki
– bycie dobrą matką i chrześcijanką, tzn. poświęcenie się prywatnemu, rodzinnemu
życiu. Choć ujawnia się w dziennikach przekonanie diarystki o różnych rolach
kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Emilia Wróblewska nigdy – bardzo wyraźnie
pokazują to dzienniki – nie stawia Tadeusza Stanisława, pierworodnego syna, ponad córką Marią. Takie podejście było wówczas dość rzadkie. Klasyczny przykład
eksponowania roli syna w rodzinie stanowi postępowanie Krystyny z Sadowskich
Narbuttowej (1803–1899), żony historyka Teodora Narbutta, matki pięciu synów
i trzech córek, która lubiła powtarzać: „Synowie to moja chwała! Córki zmieniają
nazwiska”140. Wyrazem takich przekonań jest również epitafium na jej grobie na
cmentarzu w miejscowości Šiauriai: „Matka synów”141.
W każdym razie to od adresata zależy, z jakim typem dziennika mamy do czynienia. Ale znacznie lepiej typ ten definiują cele, dla których dziennik jest prowadzony. Wspomniałam już o intencjach pisania dzienników przeznaczonych dla
dzieci. Częściowo określiłam także cele dziennika intymnego Wróblewskiej – to
rozmowy ze swoim „ja”. Według literaturoznawczyni Iriny Sawkiny to jak gdyby
konwersacje ze swoim odbiciem w lustrze („to jak pewnego rodzaju rozmowy z lustrem, ze swoim drugim »ja«, wyobcowanym i zwróconym ku sobie”142). Rozmowa
taka nie jest bez znaczenia, jej cel bowiem stanowi chęć poznania i doskonalenia
siebie. W diariuszu Wróblewskiej widać to bardzo wyraźnie.
Duże znaczenie w dzienniku ma pierwszy wpis, który często zdradza prawdziwy powód prowadzenia go i który zazwyczaj powstaje na skutek ważnego zdarzenia.
5 VIII 1850 – będąc wówczas w Połądze, nieszczególnie wtedy typowym miejscu
dla kobiet z litewskiej elity, jak już o tym mówiłam – Emilia Wróblewska sporządziła pierwszą notatkę. Dzień ów nie wyróżniał się niczym ani w życiu diarystki,
ani w historii. Żałowała tego sama diarystka: „trzeba by poczekać jakiegoś dnia
139
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E. z B e n i o w s k i c h W r ó b l e w s k a, Dziennik Marii Wróblewskiej przez Matkę [...] (1865–1878)
(dalej: DMW; skrót został dostosowany do tytułu, choć dziennik miał dwóch adresatów: po śmierci córki Wróblewska wykorzystała go jako dziennik dla syna Augustyna). BWLAN. Rkps 9–152b,
k. 2r (Wilno, 1 I 1865).
Z. K o w a l e w s k a, Dzieje powstania lidzkiego. Wspomnienie o Ludwiku Narbucie. Odbitka z „Dziennika Wileńskiego” (1934, s. 68). – R. G r i š k a i t ė, Teodoro duktė, Liudviko sesuo. „Metai” 1993,
nr 6, s. 96.
T. N a r b u t a i t ė - M o n č i u n s k i e n ė, Prisiminimai. Jw., s. 112, przypis 87.
S a w k i n a, op. cit., s. 6.
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więcej znaczącego, pamiętnego jakim niebądź wypadkiem”143. Ale wartością pisania była wewnętrzna konieczność duchowego doskonalenia się, również w „zawodzie kobiety”:
trochę się odmieniłam, lecz niezupełnie. I dobrze – teraz będziemy śledzić poruszenia swej duszy, myśli,
serca, aby je wykształcić, ulepszyć, aby siebie podnieść do tej prawdziwej i jedynej wielkości, aby posiąść
to prawdziwe szczęście, którym jest Cnota. Już jestem w wieku, w którym pojąć mogę wielkość zawodu
kobiety. Nie schodzić więc nigdy z tego stanowiska, na którym mię Bóg umieścił, i być zawsze dla rodziny, dla przyjaciół, dla ludzkości tym, czym kobieta być powinna. Niech wszystkie marzenia do tego
się odnoszą, to za cel jedynie mając144.

W tym miejscu nasuwa się porównanie z innym dziennikiem, którego autorką
była Helena z Szymanowskich Malewska (1811–1861)145, żona wychowanka Uniwersytetu Wileńskiego i filomaty Franciszka Malewskiego. W diariuszu prowadzonym w latach 1827–1857 (całość nie dochowała się do naszych czasów) prawie nie
są poruszane zagadnienia samodoskonalenia się czy samopomocy. Znajdują się
w nim natomiast zwięźle, ale zawsze skrupulatnie zarejestrowane wydarzenia codzienne, zaprotokołowane nazwiska spotkanych osób i tytuły przeczytanych książek. Inaczej mówiąc: to, co teoretycy diarystyki nazywają „rachunkiem finansów”
czy „zwyczajem gromadzenia”146. Malewska dokonuje zapisów bardzo konsekwentnie, każdego dnia, nigdy nie zapomina podać daty, podaje nawet dzień tygodnia.
Diarystka ta rzadko kiedy rejestruje w dzienniku problemy wewnętrzne, co jednocześnie podważa tezę, że faktografia i powściągliwość to cechy charakterystyczne
dla męskiej diarystyki147. Bliski dziennikowi Malewskiej jest diariusz Kończyny
z Monwid-Białłozorów. Ona również pisała codziennie, zawsze oznaczała datę,
wskazując nie tylko dzień tygodnia, lecz także imię świętego, który przypadał na
dany dzień, a ostatniego dnia miesiąca – również prawie zawsze – robiła ogólne
zestawienie („Uwaga ogólna”). Z powodu tego modelowego wręcz porządku dziennik
wprost zdumiewa codzienną monotonią. „Wstałam około 9tej, ubiór, pacierze wspólne, herbata, Bossuet [najpewniej miała na myśli dzieło z 1648 r. Jacques’a Bénigne’a Boussueta Méditation sur la brièveté de la vie – R. G.], dziennik” – to jeden
z charakterystycznych wpisów w diariuszu148.
Emilia Wróblewska nie prowadziła dziennika codziennie, lecz z kilkumiesięcznymi, nawet kilkuletnimi przerwami, prawie nigdy nie podawała dnia tygodnia,
bardzo rzadko wpisywała miejsce, w którym sporządzała notatki. W porównaniu
z objętością jej dziennika – informacji faktograficznych jest w nim bardzo mało,
dominują emocje, świat uczuć. Ten brak diarystycznego dokumentaryzmu odczuwała sama Wróblewska. Ale takie też były cele jej pisania: odnotowywanie – zamiast
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D1, k. 2r (Połąga, 5 VIII 1850).
D1, k. 2r–2v (Połąga, 5 VIII 1850).
H. S z y m a n o w s k a - M a l e w s k a, Dziennik (1827–1857). Oprac. z autografu, wstęp, przypisy,
noty Z. S u d o l s k i. Konsultacja przy oprac. not biograficznych S. S. Ł a n d a. Warszawa 1999.
G l i n s k i s, op. cit., s. 17–18.
Zob. ibidem, s. 38.
P. z  M o n w i d - B i a ł ł o z o r ó w K o ń c z y n a, Dziennik. 1841–1843, k. 27v (Wielki Ustiug, 4 II
1842, środa, dzień św. Andrzeja i św. Weroniki).
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wydarzeń dziennych czy też historycznych – swoich wewnętrznych przeżyć, upadków i wzlotów. Dziennik – to „pisanie siebie”, „konfrontacja ze sobą”:
Dziennik mój mało zawierać może jakich bądź wypadków, ale on powinien być powiernikiem moich myśli, on słuchać będzie opowiadania mych walk wewnętrznych, mych upadków lub zwycięstw149.
Tydzień milczenia, to zaniedbanie rozmowy z sobą samą zawsze jest złym znakiem. Najczęściej
wydarza się ono, gdy jestem w niezgodzie z moim lepszym ja150.
Chwyciłam na koniec pióro, otworzyłam mój pamiętnik i zaczynam mówić z sobą, z samą sobą,
uciekałam od siebie, od zajrzenia w te zakątki serca zakryte przed światem i ach, ja radam była zakryć
je i przed własnym okiem151.

Funkcją dziennika była pomoc w osiągnięciu doskonałości moralnej, duchowej
i intelektualnej. „Ulepszenie siebie”152 – to słowa, które najczęściej pojawiają się
w diariuszu Wróblewskiej. Ostatni raz pragnienie samodoskonalenia się wyraziła
ona w 1884 r. – w tym czasie miała 54 lata. A więc jej dziennik zdecydowanie obala kolejną panującą opinię – że funkcje samodoskonalenia i samopomocy pełnią
tylko dzienniki młodzieńcze153. Z drugiej strony, ówczesne kobiety stale uczono, że
część przynależnych im cnót była determinowana przez naturę, a pozostałą część
miały osiągnąć ciągłą pracą, przez trwające całe życie samodoskonalenie. Nieustanne doskonalenie siebie było związane z odpowiedzialnością za wychowanie dzieci.
Od początku XIX w. kobieta w jeszcze większym stopniu postrzegała siebie jako
przewodniczkę przez życie nie tylko córek, lecz także synów. Już Malewska pisała,
że „obowiązek czuwania nad sobą samą” wiąże się z ogromną odpowiedzialnością
właściwego pokierowania duchowym życiem jej syna („wielkiego prawa kierowania
jego sercem, jego uczuciami”154).
Najważniejszym celem dziennika Malewskiej było odnotowywanie codziennych
wydarzeń, a diariuszowanie Wróblewskiej stało się jak gdyby duchową terapią: „Nie
mam o czym mówić, a jednak siadam do gawędy, tak mi brak przyjaznej, serdecznej duszy – z duszą rozmowy”155. Nieprzypadkowo dziennik nazywa „lekarstwem”156,
a jego pisanie – miłą i pożyteczną pracą:
Już obecny miesiąc ma się ku połowie, a ja ani chwilki nie poświęciłam czasu na pogadankę z mym
pamiętnikiem. Zły to znak, jeśli już zaniedbuję tej rozmowy tak pożytecznej i tak słodkiej157.

Jesienią 1860 Wróblewska nosiła się z zamiarem spalenia dziennika, ale nie
urzeczywistniła tego, ponieważ zrobiło jej się żal zapisków, które stały się już wspomnieniami. Jednakże najważniejszym powodem powstrzymania się od takiego
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D1, k. 60v (Wilno, 23 I 1853).
D2, k. 58v (Wilno, 28 V 1858).
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czynu był fakt, iż dzięki pisaniu, komunikowaniu się z dziennikiem łatwiej znosiła
niedogodności życia:
muszę wyznać, że jak tylko się wiernie trzymam tego sprawozdania przed sobą samą i mego usposobienia, nie tylko że mi lżej na duszy, ale ochotniej iść po drodze życia, jakoś jaśniej i rzeźwiej158.

W tym wypadku ciekawe okazało się porównanie omawianego dziennika z diariuszem Anny z Oskierków Siwickiej (vel Anny Oskierczanki, ok. 1810–?), córki
Pawła Oskierki, przewodniczącego szlachty z guberni mińskiej, powiatu mozyrskiego, i Franciszki z Jeleńskich Oskierkowej159. Siwicka pisała go w okresie panieńskim,
by łatwiej znosić fizyczną niemoc i duchowe cierpienia. Przestała pisać, gdy wyzdrowiała.
Samokontrola – to również jedna z przyczyn popularności dziennika jako gatunku egodokumentalnego. Najczęściej dotyczyła zachowań diarysty, rzadziej – języka160. Językowy aspekt pisania dziennika nie zajmował Emilii Wróblewskiej
(w odróżnieniu np. od wspomnianej Oskierkówny). Dziennik pomagał tylko w utwierdzeniu się w swoich działaniach, w przezwyciężaniu wad:
Tak się gniewam na sobie, jeśli długo swego dziennika nie piszę, bo myśli ulatują, wrażenia się
zacierają, a co więcej, rzadko sama z sobą rozmawiam, rzadko badam swoje postępowanie i samowolnie
opuszczam tyle dobrych zręczności sprostowania swoich braków, podtrzymania chwiejącej się woli.
Trzeba mi koniecznie nawyknąć do tej codziennej rozmowy z moim dziennikiem161.

Z dziennikiem diarystka rozmawia jak z „siostrą” („moja droga Siostro”)162,
„idealną przyjaciółką” („moja idealna przyjaciółka”)163, przyjacielem i powiernikiem
(nazywa go „jedynym [...] przyjacielem”164, „powiernikiem [...] myśli”165):
Piszę dziś jedynie dlatego, aby zacząć, aby jakkolwiek zawiązać rozmowę z moim od tak dawna
opuszczonym, zapomnianym przyjacielem, a jedynym na tym wielkim świecie, jedynym, choć niemym,
ale dobrym, cierpliwym, zawsze gotowym do wysłuchania moich skarg i żalow, moich marzeń, nie zawsze
wesołych166.

Rozmowie z tak cierpliwym i rozumiejącym przyjacielem szczególnie sprzyja
deszczowy, wietrzny dzień (pierwszy znany nam wpis Wróblewska zrobiła podczas
burzy nad Bałtykiem w Połądze) albo późny wieczór, kiedy wszyscy śpią i wokół
panuje podniosła cisza („Cisza uroczysta wkoło mnie”167). Rzadziej dziennik pisany
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D3, k. 104v (Wilno, 13 XI 1864).
A. z O s k i e r k ó w S i w i c k a, Dziennik. 1837. PAHL. Rkps 1135 20–707, k. 1r–31v (w językach
polskim i francuskim).
Zob. A. P a c e v i č i u s, Juozapas Jurgis Hilzenas ir jo Dienoraštis: keli štrichai masono biografijai.
W zb.: Laisvoji mūrininkija pasaulyje ir Lietuvoje: idėjos, istorija, asmenybės. Sud. V. J o g ė l a.
Vilnius 2012, s. 187.
D1, k. 20r (Wilno, 2 III 1851).
D1, k. 30r (Połąga, 19 VII 1851).
Ibidem.
D1, k. 75r (17 IV 1854, sobota).
D1, k. 60v (Wilno, 23 I 1853); zob. też D2, k. 54v (Wilno, 20 IV 1858).
D1, k. 29r (Połąga, 19 VII 1851).
D2, k. 29r (Wilno, 6 I 1858).

2017-03-14 12:58:36

116

materiały i notatki

jest w wolnych, poobiednich godzinach: sztuka wymaga samotności, a dla kobiety
to szczególnie rzadkie chwile168. Wróblewska utrwaliła w swoim dzienniku również
okoliczności samego pisania. Oto jeden z takich obrazów:
teraz na przykład siedzę u swego stolika, pod oknem, tuż przy mnie moje książki, które mnie rozumieją, a które ja również pojmuję. Matka moja coś nuci, chodząc po pokoju, a moje pióro biega po stronnicach mego dziennika169.

Lecz jakkolwiek byłyby istotne dla nas motywy prowadzenia dziennika, jakkolwiek ciekawa praktyka jego pisania, najważniejsza pozostaje jego zawartość, najautentyczniej, gdyż z pierwszej ręki, tu i teraz, charakteryzująca zarówno samą
diarystkę, jak i jej świat, którego ten diariusz jest częścią.
Dziennik jako odzwierciedlenie świata zewnętrznego
Każdy badacz, który otwiera dziennik, odnajduje ukazany przez diarystę świat
zewnętrzny, dziś stanowiący już historię, znane nazwiska z epoki. Spuścizna Emilii Wróblewskiej jest pod tym względem uboga. Gdyby nie zarejestrowano miejsca
pisania w diariuszowych zeszytach, wyłącznie na podstawie kilku aluzji można by
się domyślić, że kobieta ta żyła w XIX-wiecznym Wilnie. W dzienniku niewiele jest
Emilii i jej miasta. Najwyżej jeden, dwa epizody: dni św. Kazimierza czy św. Piotra
i Pawła, Boże Ciało, Ogród Bernardyński, Antokol, wileńska Kalwaria. Ale i o tym
wspominała zazwyczaj tylko pobieżnie, w kilku zdaniach:
Dziś dzień Ś. Kazimierza, patrona Litwy. O, gorąco prosiłam za sobą i za całą bracią moją, aby ten
Ś. młodzian uprosił nam miłość cnoty, a za nią pójdzie i szczęście170.
Nic nie pisałam o tym wspaniałym i uroczystym obrządku, który się w naszym obchodzi mieście
w dzień Bożego Ciała. Ta cześć publicznie oddawana Bogu, te tłumy ludu cisnące się za swoim Panem,
tak jak to niegdyś było, gdy przechodził ten Zbawca miasta i wioski, niosąc błogosławieństwo i pociechę171.
Byliśmy dziś z Eustachym za miastem, w lasku sąsiednim kościoła Ś. Piotra, corocznie w dzień
ten zbiera się na to miejsce całe miasto172.
Chodzimy na przechadzkę – ulubionym naszym miejscem jest góra w botanicznym ogrodzie,
wszystko tam macie: i plac do biegania, i hojdawki, i altanki, i widok przecudny na całe miasto173.
Od dwóch tygodni jesteśmy za miastem, na Antokolu, ale już tak daleko, że to już wsią nazwać
można. Dzień cały jesteś na dworze, biegasz jak ptaszyna swobodna, jak tylko oczki otworzycie, już nie
ma was w pokoju. Kąpiecie się, bo za ogrodem płynie Wilia174.
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Zob. P. z  M o n w i d - B i a ł ł o z o r ó w K o ń c z y n a, Dziennik. 1846–1847, 1851–1853, k. 34r
(Łukinia, 8 V 1846, środa, dzień św. Stanisława): „Pisałam dziennik, odosobniwszy się choć na
chwilkę”.
D1, k. 53v (Wilno, 23 VIII 1852).
D1, k. 20v (Wilno, 4 III 1851).
D1, k. 46r (Wilno, 4 VI 1852).
D2, k. 67v (Wilno, 29 VI 1858).
DTW, k. 74v (Wilno, czerwiec 1869; nie wskazano dnia wpisu). Zob. też DMW, k. 22v (Wilno,
27 VI 1869).
DMW, k. 23r (Wilno, lipiec 1869; nie wskazano dnia wpisu).
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W tym miesiącu różneśmy zwiedzali okolice Wilna. Naprzód byliśmy w Kalwarii – czółnem płynęliśmy tam i na powrót wśród najokropniejszej ulewy, ale dróżki udało się nam odbyć za najpiękniejszej
pogody. Widziałaś, Maryśko, te tłumy ludu, co z różnych stron się zbiegli dla uczczenia pamiątki Męki
Chrystusa Pana175.

Nieco obszerniej diarystka opisała elektryzujące całe Wilno koncerty skrzypka
Apolinarego Kątskiego (1825–1879) oraz wiolonczelisty Samuela Kossowskiego
(1805–1861), które odbyły się w 1852 r. i które Wróblewska nazwała najpiękniejszymi chwilami w swoim życiu („jest to jakaś cząstka rozkoszy nieba”176). Ciekawe,
że skłaniała się ona nie ku słynnemu Kątskiemu, obsypywanemu kwiatami („bukiety sypały się gradem”177), ale ku starszemu o 20 lat i nie tak popularnemu
Kossowskiemu („więcej mnie uniósł”178). Zaledwie rok wcześniej tournée Kątskiego
w Sankt Petersburgu opisała w swoim dzienniku również Malewska. Te okoliczności sprawiły, że owe dwa tak różne dzienniki diarystek jak gdyby „się spotkały”.
W dziennikach Emilii Wróblewskiej znajdziemy trochę informacji o działalności
stowarzyszenia dobroczynnego św. Wincentego à Paulo w Wilnie179. Ale i tych faktów jest niewiele, jeśli brać pod uwagę zaangażowanie samej diarystki w działalność
organizacji dobroczynnych. Wspomniałam już, że w dzienniku znajduje się kilka
wzmianek o najbardziej może wstrząsającym wydarzeniu w popowstaniowym Wilnie – zamknięciu klasztoru wizytek, a dokładniej, o wygnaniu sióstr zakonnych do
Francji. Wróblewska, uczennica pensji wizytek, przeżyła to wydarzenie ze szczególnym wzruszeniem:
W tym miesiącu kochane wizytki opuściły kraj i biedne wygnanki przeniosły się do Paryża. Zdawało mi się, że żegnam najbliższych moich, bo też i naprawdę z nimi straciłam przyjaciół, gdzie miałam
radę, zasiłek dla ducha i w każdym razie życzliwość tak szczerą, serdeczną i bezinteresowną, o jaką
trudno na ziemi. Ale w każdym razie bądź wola Twoja, o Boże! Nie ja jedna tę stratę opłakuję, całe
miasto po nich płacze180.

W dzienniku Wróblewska zapisała imiona dwóch sióstr zakonnych, z którymi
łączyła ją szczególnie mocna przyjaźń – Marii Salezji Czapskiej i Marii Kazimiery
Balińskiej181. Jak potwierdzają badania historyka Vytautasa Jogėli, zakonnice te
były w spisie wygnanych wizytek182. Z klasztoru pod eskortą żandarmów i kozaków
12 czteroosobowych karet przetransportowało wizytki 5 grudnia wczesnym rankiem
– żeby nie wywołać w mieście niepotrzebnych rozruchów – ulicami oddalonymi od
centrum na wileńską stację kolejową.
Już Zbigniew Sudolski, który opracował edycję dziennika Heleny Malewskiej,
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DMW, k. 30r (Wilno, maj 1870; nie wskazano dnia wpisu). Zob. także D3, k. 143v (Wilno,
15 VII 1869).
D1, k. 45v (Wilno, 22 V 1852).
Ibidem.
Ibidem.
D3, k. 19v–20v (Wilno, 10 IV 1860), k. 24r–24v (Wilno, 22 IV 1860), k. 24v–25r (Wilno, 28 IV 1860),
k. 78v–79v (Wilno, 5 II 1862).
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zwracał uwagę, że w diariuszu tym prawie nie ma opisów Sankt Petersburga, tylko
jeden, dwa epizody, jak gdyby diarystka nie żyła w tym niezwykłym mieście. Całkowicie inne wrażenie robi dziennik Gabrieli Mohl-Basanowiczowej: przedstawia
ona wszystkie ciekawe miejsca w rodzinnej Pradze. Pod tym względem dziennik
Emilii Wróblewskiej jest w dużym stopniu bliższy dziennikowi żony Franciszka
Malewskiego: mało w nim opisów miasta, w którym, poza kilkoma wyjątkami, diariusz powstawał. Nie ma w nim również wyrazistych portretów wilnian albo osób
goszczących w tym mieście. Wspomniałam już, że nieco więcej uwagi diarystka
poświęciła legendarnemu wileńskiemu nauczycielowi Aleksandrowi Zdanowiczowi,
a także Teodorowi Tripplinowi – drugiemu z nich przede wszystkim z powodu jego
związków z ojcem. Oczywiście, w jej wpisach znajdziemy również wzmianki o Józefie Korzeniowskim i Władysławie Syrokomli, i Adamie Pługu (właśc. Antonim Pietkiewiczu), ale tylko w kontekście przeczytanych książek albo obejrzanych spektakli183. W dzienniku Wróblewskiej niewiele znajdziemy portretów mężczyzn, nie
tylko znanych, lecz także „zwyczajnych” – poza mężczyznami z jej rodziny, którzy
dzisiaj w żadnym razie nie są dla nas „zwyczajni”. Więcej jest kobiet – przyjaciółek,
znajomych. Wróblewska lubiła szkicować piórem ich dagerotypy – ale wyłącznie na
początku, zwłaszcza w pierwszym dzienniku:
Znajomych mam niewiele, te jednak kilka osób, z którymi więcej jestem zbliżoną, muszą pomimo
swej wiedzy i woli zostawić w moim dzienniku swoje dagerotypy, bo to teraz w modzie, spróbuję, może
i mnie się uda ten nowy sposób chwytania podobieństwa. Spróbuję, a będzie mi to pamiątka – czasem
miła, a zawsze korzystna184.

Niewiele – w każdym razie nie tyle, ile moglibyśmy się spodziewać – pisze Wróblewska też o Połądze, do której po raz pierwszy, w towarzystwie matki, przybyła
jeszcze w 1849 roku. „Już siódmy rok przyjeżdżamy tu szukać zdrowia” – zanotowała w sierpniu 1855185. Tak więc jeździła tam dla kuracji: kąpiele, również w morzu, stawały się coraz bardziej popularne – usilnie rekomendowali je ówcześni lekarze, także Tripplin186. Ale podróż z Wilna do guberni kurlandzkiej, do której
należała wtedy Połąga, była długa i męcząca – tak jak powrót. Wróblewska nie
miała własnego transportu, dlatego wynajmowała żydowskiego woźnicę. Jechała
dwa tygodnie, czasami zaglądała do znajomych (zazwyczaj rodziców swoich uczennic z pensji), niekiedy odwiedzała bardziej efektowne miejsca (np. dwór w Gorżdach
słynący ze swoich ogrodów187). Zawsze też robiła postoje podczas szabatu. Jak
można sądzić na podstawie dziennika, te ostatnie szczególnie wyczerpywały jej siły:
Woźnica nasz, Izraelita, tam [tj. w zajeździe w Eragole] się zatrzymywał na święta. Pokoik malutki,
towarzystwo nasze liczne, ciasnota więc była wielka, a do tego obkoło Żydzi jęczący, krzyczący (bo już
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D1, k. 10v (Wilno, 5 X 1850), k. 45v (22 V 1852), k. 52v (11 VIII 1852), k. 54v–55r (Wilno, 22 XI
1852), k. 55r–55v (Wilno, 3 XII 1852).
D1, k. 47r-47v (Połąga, 11 VII 1852, piątek).
D1, k. 88v (Połąga, 12 VIII 1855).
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to oni i modlą się nawet z jękiem) do późna nas bawili. A w nocy ich dziateczki swymi wrzaski spać nam
nie dawali188.

Dlaczego nigdy nie jeździła do popularnych Druskienik? Z jakiego powodu
wybierała odległą Połągę, można się tylko domyślać. Ze względu na morze i ponieważ nigdy nie lubiła dużego towarzystwa, skłaniała się ku samotności, oddaleniu.
„Bo ja jakoś nigdy [nie] umiem harmonizować ze światem”; „mnie trzeba ustronia,
bo tam moje szczęście, tam mój właściwy żywioł”; „Nie chcę znajomości bliskiej ze
światem” – takie słowa stale pojawiały się w dzienniku Wróblewskiej189. Mimo rosnącej popularności Połąga w tym czasie nie mogła równać się pod względem rozrywek z Druskienikami. Później, kiedy mąż Eustachy zaczął interesować się wodami mineralnymi, Emilia wybierała nie Druskieniki, lecz Birsztany. Nadal jednak
ukochanym miejscem pozostanie dla niej Połąga – tam, do znacznie już odmienionego kurortu, wróci także pod koniec życia190.
Wspominałam, że o Połądze Wróblewska pisała niewiele. W tych lakonicznych
notatkach znaleźć można jednakże drobiazgi, które znajdują się tylko w jej dzienniku. W pewnym sensie uzupełnia on obraz Połągi znany dotychczas badaczom
na podstawie informacji ogłoszonych w 1828 r. przez Jana Tadeusza Bułharyna
i w r. 1840 przez Adama Ludwika Jucewicza191. Właśnie w diariuszowych rozmowach
Wróblewskiej z jej własnym „ja” znajdziemy również kilka faktów mówiących o warunkach, jakie mieli kuracjusze, o kąpielach w morzu (nawet wieczorami), o spacerach, zabawach tanecznych (nazywanych resursami), o karnawałach (maskaradach),
o wycieczkach do pobliskiej Kretyngi (organizowano je także w wersji pieszej). Natrafimy też na opis wielkiego pożaru, który wybuchł w 1854 r. w Kretyndze, i przerażenia, jakiego doświadczyli mieszkańcy Połągi, obserwujący duży pożar w tym
samym roku w Kłajpedzie (niem. Memel)192. Rozmiary ostatniego adekwatne były
do uczuć diarystki zarejestrowanych w dzienniku – wówczas z panoramy miasta
zniknęły trzy kościoły, pięć szkół, 83 magazyny, kwartały z domami mieszkalnymi
i zabudowania gospodarcze193. Ciekawe wyjaśnienie, być może odzwierciedlające
zbiorową opinię, podaje Wróblewska na temat przyczyn pożaru w Kłajpedzie:
Jak nam potem powiedziano, że to się Memel pali, a w mieście tak ludnym, zajętym jedynie handlem
i spekulacją, może było wiele złota nagromadzonego zdzierstwem i krzywdą drugich. Bóg niszczył te
zbiory i oczyszczał ludzi od nieprawnie nabytych zysków194.

Należy żałować, że w miejscu, w którym Wróblewska opisuje pożar w Kłajpedzie,
stronice dziennika zostały wyrwane. Pozostały za to wszystkie inne notatki, histo-

188
189
190
191
192
193
194

II-1.indd 119

D1, k. 7r (Wilno, 6 IX 1850).
D1, k. 17r, 17v (31 I 1851), k. 62v (Wilno, 12 II 1853, czwartek).
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rycznie może najbardziej wartościowe, z okresu połąskiego, w których diarystka
zarejestrowała wizyty biskupa Macieja Wołonczewskiego (lit. Motiejaus Valančiaus)
– 1 VIII 1852 w Połądze i 2 VIII w Kretyndze. Wróblewska zawsze nazywa go tylko
Biskupem, nie wymienia ani imienia, ani nazwiska:
Dnia tego była w Połądze wielka uroczystość. Biskup przyjeżdżał odwiedzić i tą cząstkę swojej
owczarni. Ruch był wielki w miasteczku, bo rzecz to była rzadka i już od lat 14 nie mieli szczęścia widzieć
swego pasterza. A któż nie przyzna, że dobry Pasterz zasługuje na miłość i hołdy swoich owieczek. Gdy
się zbliżył Biskup, wyszli naprzeciw niego z chorągwiami i krzyżem. 12 dziewcząt ubranych w bieli sypało mu kwiatki pod nogi. On błogosławił korzący się lud przed nim i witał ich jak wita Ojciec swe
dziatki. Pobożny to lud ta Żmudź, lecz formę tylko pojmuje i formy się tylko trzyma, wiele jest łasyrajstwa
w ich pobożności, krzyże, które co krok spotrzegać się dają, różańce, bez których żaden obejść się nie
może, te długie modlitwy, te częste spowiedzie każą nam wnosić, że tam gdzie nawet lud prosty tak się
do Boga garnie, być musi siedlisko poczciwości i cnoty, lecz nie tak jest, niestety195.

Jak wskazują Namų užrašai (Zapiski domowe) Wołonczewskiego, tego dnia w Połądze biskup udzielił sakramentu bierzmowania 715 osobom, a kolejnego w Kretyndze, podczas święta Porcjunkuli, ważnego dla franciszkanów i bernardynów,
czy Matki Boskiej Anielskiej – nawet 1453 osobom196. Sakramentu udzielił też
Emilii Wróblewskiej:
wielka tam doroczna uroczystość podwójną wtedy była, bo Biskup jej przewodniczył. Byłyśmy u Spowiedzi i Komunii. Raz pierwszy i ostatni znajdowałam się w podobnym feście. Ani jednego zmówić nie
mogłam pacierza – myślałam, że się uduszę od gorąca i mocnego zapachu kwiatów, których to każda
kobieta mieć musi dobry bukiet w ręku. Biedni księża, zupełnie zmęczeni, lecz jakże ogromne ofiary
odbierają w dzień ten od włościan. Kto nie zna tego zwyczaju, mógłby pomyśleć, patrząc, że to jest dzień
targowy – tyle wołów, owiec, miodu, lnu, itd. Rozsyłają zawsze bernardyni te datki i innym klasztorom
– lud tu bardzo zamożny, bo i ziemia złota, i bliskość granicy niemało się do wzbogacenia ich dopomaga. Gdyśmy wróciły z Kretyngi, czułyśmy się bardzo znużone, ale każda z nas przez grzeczność nie
chciała się udać na spoczynek197.

Oba te wpisy są niemal najwartościowszą dokumentarną częścią dzienników
Wróblewskiej, zaświadczającą o pasterskiej atmosferze pracy Wołonczewskiego.
W tych obszernych diariuszach takie materiały pojawiają się bardzo rzadko.
Arvydas Pacevičius, szczegółowo analizując dziennik Józefa Jerzego Hylzena (vel
Hilzen vel Hielsen vel Hülzen, 1736–1786), pisał, że opowieść tego diarysty „w większym stopniu niż jego dotyczy innych”198. U Wróblewskiej odwrotnie – najwięcej
miejsca autorka poświęca sobie. Jest rzeczą oczywistą, iż zasada ta dezaktualizuje się w przypadku dzienników pisanych dla dzieci, ale o tym zadecydowała specyfika tego typu diariuszowania. Glinskis, rozważając faktograficzną, dokumentarną
wartość dzienników, odwołuje się do propozycji francuskiego filozofa i epistemologa Georges’a Gusdorfa, by oddzielać dziennik intymny od tzw. zewnętrznych, tj.
bardziej nastawionych na wydarzenia zewnętrzne, a nie na świat wewnętrznych
przeżyć diarysty199. Oczywiście, takie rozgraniczenie jest możliwe, lecz nie ma
195
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D1, k. 49v (Połąga, 5 VIII 1852).
M. V a l a n č i u s, Žinios apie vyskupo Motiejaus Valančiaus pastoracinius darbus. W: Namų užrašai. Sud. A. P r a š m a n t a i t ė. Vilnius 2003, s. 725.
D1, k. 49v–50r (Połąga, 5 VIII 1852).
P a c e v i č i u s, op. cit., s. 187: „pasakojimas yra daugiau ne apie save, o apie kitus”.
G l i n s k i s, op. cit., s. 40–41.
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dziennika intymnego, w którym w ogóle nie znaleźlibyśmy opisów świata zewnętrznego, tak jak nie istnieje dziennik eksternalny, w którym nie odzwierciedla się
wewnętrzny świat diarysty. W idealnej sytuacji – i takie dzienniki na ogół stają się
standardowymi w literaturze pięknej – diarysta potrafi utrzymać równowagę pomiędzy tymi tak różnymi przestrzeniami. Wróblewskiej rzadko kiedy udawało się
uzyskać tę harmonię: najczęściej jej wewnętrzne problemy dominowały nad światem
zewnętrznym, w najlepszym wypadku o istotnych wydarzeniach historycznych
opowiadała poprzez emocje. Również o patriotycznych manifestacjach religijnych
w 1861 r. i o uwolnieniu chłopów od pańszczyzny 19 II 1861:
Godłem 1861 r. jest krzyż i cierniowa korona. Ziemia nasza cała inną przybrała postać i barwę.
1861 r. jest rokiem przebudzenia się narodu całego, epoką wejścia w siebie, epoką uznania własnych
uchybień i wejścia na drogę nam właściwą, epoką poczucia konieczności zbratania się z młodszą bracią,
epoką idei równości, co tak rozpromieniła biedną naszą ziemię, tak ją uszlachetniła. Piękny to rok dla
kraju naszego200.
Drzemić nie wolno! Dziś wszyscy budzą się do czynu. I ja ze wszystkimi!201

Albo o powstaniu styczniowym – drugim po wspomnianej reformie uwłaszczeniowej, a może nawet pierwszym, wydarzeniu XIX stulecia:
Nie pisałam długo, bo boleść gniotła serce. Przybita, zbolała, spłakana, o niczym pomyśleć nie
mogłam, a uczuć przepełniających duszę dziś i papierowi martwe śmiało powierzyć nie można. Zrazu
bolałam, płakałam, chorowałam, dziś, gdy cios po ciosie uderza bez wytchnienia, bez przerwy, zmężniało i zahartowało się serce – nic go nie przestrasza, nic nie roztkliwia, a wszystkie klęski, co jak grad
sypią się dokoła, więcej dodają męstwa i gotowości na wszystko, co najdotkliwiej ranić może człowieka.
Śmierć sama dziś straciła całą swą okropność202.

W pozostałych 11 tak ważnych dla nas wpisach z 1863 r. Wróblewska daje
upust wyłącznie emocjom. Uczucia tylko i rozliczanie się z samowychowania i podróży – do zagranicznych kurortów, Londynu, Paryża. Nie wiemy, co widziała ani
z kim się spotkała, a nieraz nawet i dokąd jeździła. To kolejna cecha wyróżniająca
tę diarystkę, gdyż kobiecą literaturę egodokumentalną charakteryzuje właśnie
skrupulatne przedstawienie takich podróży.
Dziennik jako zapis kobiecej codzienności
Badacze zajmujący się historią codzienności interesują się trybem życia kobiet,
a zwłaszcza jego subiektywnym aspektem – uczuciami, doświadczeniami, emocjami. Skomplikowana jest jednak rekonstrukcja codzienności kobiet – dużo trudniejsza niż w wypadku osób z jakiejkolwiek innej grupy czy warstwy społecznej albo
też odrębnych społeczności. Zazwyczaj kobieta niechętnie „gloryfikuje”, „wychwala”
siebie w swoim codziennym życiu i to, co działo się w jej domu (salonie, kuchni,
spiżarni), najczęściej wymazywano z pamięci historycznej:
Nie ma ona skłonności do mówienia o sobie, do wypowiadania siebie na głos, do określania siebie;
jak każda inna kobieta nigdy nie miała skłonności do nazywania swoich nieświadomych kobiecych
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D3, k. 72v–73r (Wilno, 31 XII 1861).
D3, k. 77r (Wilno, styczeń 1862; nie wskazano dnia wpisu).
D3, k. 100v (Wilno, czerwiec 1863; nie wskazano dnia wpisu).
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manii i fobii oraz do dzielenia się nimi (zwłaszcza na piśmie). O ile codzienność mężczyzn zawsze jest
gotowa do pokazania się na uroczystym przyjęciu w sali pałacu albo na polu bitwy, o tyle otoczenie
kuchni, pokoju dziecięcego, świetlicy, tym bardziej spiżarni czy strychu, tj. przestrzeni codzienności
kobiet, zazwyczaj wymazuje się z pamięci historycznej203.

W swoich dziennikach Wróblewska niewiele mówi o „czystej” codzienności kobiety – zaledwie jeden, dwa wpisy poświęca porządkom domowym, pracom ręcznym,
stosunkom ze służbą, spacerom, rodzinnym i kalendarzowym świętom. Nieco więcej tego rodzaju szczegółów umieszcza w dziennikach dla dzieci, ale i tam nie są
one dominujące. Wróblewska, inaczej niż np. Paulina Kończyna, nie lubiła pisać
o tym, co zwyczajne, monotonne:
Tydzień przebyłam bez zdania sprawy z mego postępowania, z mych myśli, wrażeń, bo wypadki
jakieś szczególne nie przytrafiają się prawie nigdy w życiu tak cichym i monotonnym jak moje204.

Dlatego na podstawie tylko kilku dziennych notatek możemy wyobrazić sobie
wnętrze domu Wróblewskiej – oto np. wpis z czasów panieńskich:
Ciocia kochana przygotowała na me przybycie ustronny kącik, zaopatrzyła we wszelkie sprzęciki
do mej wygody potrzebne, pamiętała o tym, co lubię i czego żądałam; jest i krzyżyk z kropielnicą nad
mym łóżkiem i w głowach wisi Matka N. Ostrobramska. Jakże czuję jej dobroć, jak wdzięczną jej za tą
pamięć jestem205.

O domowym otoczeniu Wróblewskiej, już zamężnej, wiemy jeszcze mniej. Wydaje się, że jedynym luksusowym przedmiotem w domu był fortepian206. Porządków
domowych nie lubiła. Nie interesowała się też pracami ręcznymi, które uznawano
za nieodłączny element życia kobiety – nie tylko ze względu na praktyczne korzyści,
lecz także dlatego, iż prace te traktowano jako środek do utrzymania duchowej
harmonii, jako pewne antidotum na codzienne troski207. W połowie XIX w. kobiety
– zwłaszcza skłaniające się ku aktywności intelektualnej – coraz częściej sprzeciwiały się temu obowiązkowi208. Taki niebezpośredni protest odnajdujemy również
w diariuszach Wróblewskiej. Dla kobiet piszących, czytających – a do tej grupy
Wróblewska się zaliczała – był to nieprzyjemny obowiązek. Także jej córka Maria
odczuwała podobny wstręt do robótek ręcznych209. Z całkowicie odmienną postawą
spotkamy się w dzienniku rówieśnicy Marii – Gabrieli Eleonory Mohl-Basanavičienė
(Maria urodziła się w 1860 r., Gabriela – w 1861): „Najchętniej zajmuję się swoimi
203	N.
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L. P u s z k a r i e w a, Istorija powsiedniewnosti: priedmiet i mietody. „Socyalnaja istorija. Jeżegodnik” 2007, nr 9, s. 53.
D2, k. 25v (Wilno, 26 XII 1857).
D1, k. 82r (Wilno, wrzesień 1854).
Zob. D2, k. 23v (Wilno, 14 XII 1857).
Zob. B o ł d y r e w, op. cit., s. 213. Charakterystyczne są słowa H. z B é c u J a n u s z e w s k i e j
napisane po stracie córki (T. i H. J a n u s z e w s c y, list do J. Mianowskiego, z 14 X 1832 ádopisek
H. Januszewskiejñ. W: Listy Teofila i Hersylii áz domu Bécuñ Januszewskich do Józefa Mianowskiego á1829–1837ñ. Z autografów wydał, wstępem i uwagami opatrzył L. M é y e t. Warszawa 1897,
s. 31): „Ja teraz po całych dniach siedzę nad kanwową robotą i to nieustanne liczenie krzyżyków
nie daje, niż myśleć, a tego mi właśnie potrzeba”.
Zob. A. W. B i e ł o w a, „Czetyrie wozrasta żenszcziny”. Powsiedniewnaja żyzń russkoj dworianki
XVIII – sieriediny XIX w.w. Sankt-Pietierburg 2010, s. 289.
Zob. DMW, k. 3v (Wilno, 1 I 1865).
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pracami ręcznymi, ponieważ wtedy nie przeszkadzają mi moje myśli”210. Dla tej
ostatniej prace ręczne stanowiły jeden ze sposobów spędzania czasu tylko ze sobą,
w pewnym sensie podobny do diariuszowania.
Emilii Wróblewskiej trudno było znaleźć wspólny język ze służbą i jest to jeden
z najczęściej pojawiających się problemów życia codziennego w jej tekstach egodokumentalnych. Nieodpowiednie zachowanie służby, niedokładne wykonywanie
pracy, ciągłe zmiany w zespole służących – to nieodłączne elementy jej codzienności (ale nie tylko jej). Dlatego dziennikowe wpisy dotyczące tych problemów zazwyczaj są dość długie211. Konflikty ze służącymi sprawiały, że Wróblewska czuła się
stale nieszczęśliwa212. Miała jednak w zwyczaju przede wszystkim w sobie szukać
przyczyny złych stosunków z „braćmi i siostrami” oddanymi pod jej opiekę:
Dom mój jest moim państwem, wszystko w nim ode mnie zależy – domownicy są mymi braćmi
i współpracownikami, ważną więc jest rzeczą, by umieć cichość, pokój i jedność zachować, a przy tym
ład i porządek utrzymać213.
Stosunek mój do sług zawsze jest niedobrym. One są nieporządne, leniwe, opryskliwe, ale jakże
wiele w tym mojej jest winy214.

W roku 1860 Wróblewska zamierzała nawet zorganizować specjalną szkołę dla
służby („Ja [...] ciągle marzyłam o utworzeniu jakiego zakładu dla wychowania
dobrych sług”215). Nie miała jednak ani środków, ani umiejętności, by nią pokierować, dlatego szybko pomysł ten zastąpiła innym: postanowiła przetłumaczyć na
język polski książki dotyczące stosunków służby z domownikami. Wkrótce porzuciła i ten pomysł, zresztą tak jak większość swoich literackich prac216. Do dzisiaj
zachowało się jedynie 6 zasad – wymyślonych przez nią samą – komunikacji pani
domu ze służącymi. Ostatnie zalecenie: „Żadnej sobie w tej mierze nie dozwolić
słabości, jakkolwiek by to mnie kosztować miało” – pokazuje, że ta sfera życia codziennego naprawdę nie była mocną stroną Wróblewskiej217.
Dość wyrazisty w dziennikach, choć pod względem ilościowym nie zajmuje
wiele miejsca, jest również temat chrzcin i urodzin dzieci. Dla nas dzisiaj najważniejsze są opisy chrzcin i pierwszych urodzin Tadeusza Stanisława. Przyszły znany
adwokat miał sześcioro rodziców chrzestnych – to wskazuje na wysoki status społeczny Wróblewskich, chociaż czasami w ceremoniach takich uczestniczyło pięć
albo więcej par rodziców chrzestnych218. Matką chrzestną pierworodnego zazwyczaj
210
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Mano tėvynė – prie jo širdies, s. 100 (Praga, 24 II 1884, piątek).
Zob. D2, k. 20v (4 XII 1857 albo 5 XII 1857, albo 6 XII 1857; kartka przed tym wpisem została
wyrwana), k. 29v–30v (Wilno, 11 I 1858), k. 30v–31r (Wilno, 12 I 1858), k. 59-60v (Wilno, 2 VI
1858), k. 62r–62v (Wilno, 8 VI 1858), k. 65r–65v (Wilno, 16 VI 1858); D3, k. 43v–45v (Wilno, 16 IX
1860).
Zob. D2, k. 20v.
D2, k. 62v (Wilno, 8 VI 1858).
D3, k. 44r (Wilno, 16 IX 1860).
D3, k. 7r (Wilno, 4 II 1860).
Zob. D3, k. 12r (Wilno, 5 III 1860).
D3, k. 45v (Wilno, 16 IX 1860).
Zob. B o ł d y r e w, op. cit., s. 268–269. Historyczka A. P r a š m a n t a i t ė (Kunigaikščio Bogdano
Oginskio á1848–1909 m.ñ krikšto ir krikštynų šventės intriga: faktai ir interpretacijos. W zb.: Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais. Sud. R. Š m i g e l s k y t ė -
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była babka – najczęściej ze strony matki. Tak stało się i tym razem: podczas chrztu
w kościele św. Jana (w nim właśnie odbywały się najważniejsze wydarzenia w życiu
rodziny Wróblewskich) Tadeusza Stanisława trzymała do chrztu Augustyna219.
Wróblewska nie opisała świętowania chrzcin odbywającego się w domu, ale za to
odnotowała pierwsze urodziny syna i prezenty, które wtedy mu podarowano220.
Wróblewska podała w dziennikach całkiem sporo szczegółów dotyczących prezentów, zwłaszcza dla dzieci. Kobiety w swoich egodokumentach zazwyczaj skrupulatnie opisywały takie przedmioty, miłe zarówno dla nich samych, jak i dla innych
domowników. Dzieci tradycyjnie otrzymywały ubranka, buciki, łyżeczki z monogramami, książki itp. Wydaje się, że wyłącznie litewską tradycją były skarbonki,
wręczane dziecku zaraz po jego przyjściu na świat. Tak też ojciec Tadeusza Stanisława Wróblewskiego już dzień po narodzinach syna przyniósł mu pierwszy prezent
– zarobione w ciągu dnia srebrne monety, które, za radą żony, wsypał do glinianej
skarbonki i wręczył mu jako zalążek jego „kapitału” („założono węgielny kamień
funduszów malutkiego chłopczyny!”221). Takie skarbonki były modne nie tylko
w rodzinie Wróblewskich. Ich zawartość odnotowywano w specjalnych rejestrach222.
W rodzinach rosyjskiej szlachty panował inny zwyczaj: każda osoba odwiedzająca
kobietę w połogu zawsze zostawiała jej symboliczną sumę – wierzono, że w przeciwnym razie matce albo noworodkowi będzie grozić śmierć223.
W miarę jak święta stawały się coraz istotniejszym aspektem relacji emocjonalnych w życiu rodziców, dzieciom poświęcano coraz więcej uwagi. Oto echo dziewiątych urodzin córki Wróblewskiej, Marii:
Miałaś dziś gości. Zrobiłam wam podwieczórek w ogrodzie botanicznym na ulubionych wam górach.
Było was z Guciem [tj. Augustynem Wróblewskim] jedenaścioro. Toż to się nabawiliście – w różne gry,
zaledwie po ósmej wróciliście do domu na mleko kwaśne, herbatę i cukierki. Rzadko się to wam zdarza,
mało macie znajomych, ale Mama i Tatko jak tylko mogą radzi Wam zrobić przyjemność224.

Wspominałam, że w dziennikach Wróblewska niewiele pisała o wszystkich tych
szczegółach codzienności kobiecej, a w szerszym znaczeniu – również rodzinnej,
zwłaszcza dotyczących trybu życia. Diarystka jeszcze mniej miejsca poświęciła
intymnemu aspektowi codzienności – ciąży i okresowi połogu. Te dwa stany są
nieodłącznym elementem życia kobiety, ale informacje o nich niesłychanie rzadko
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- S t u k i e n ė. Vilnius 2010, s. 236) przywołuje także wyjątkowy przypadek z r. 1853, tj. mający
miejsce zaledwie 5 lat wcześniej, kiedy to księcia Bogdana Ogińskiego podawało do chrztu w Retowie około 2000 rodziców chrzestnych, a 8 par wpisano do metryk chrztu.
Zob. DTW, k. 2v (wpis wprowadzający, 1859; nie wskazano dnia ani miesiąca wpisu).
Ibidem, k. 4v (1859; nie wskazano dnia ani miesiąca wpisu).
DTW, k. 2v (wpis wprowadzający, 1859; nie wskazano dnia ani miesiąca wpisu).
Zob. B a i r a š a u s k a i t ė, Dzienniki szlachty litewskiej z XIX wieku w zbiorach wileńskich, s. 36.
Najciekawszym przykładem takiego dokumentu jest wymieniony przez badaczkę rejestr prowadzony dla Medarda Kończy (syna). Zob. P. z  M o n w i d - B i a ł ł o z o r ó w K o ń c z y n a, Rejestr
oszczędności Medarda Kończy (syna). 23 VIII 1839 – 5 VIII 1843. PAHL. Rkps 1135, 18–6, k. 3r–27r.
Matka nie ogranicza się jedynie do samych rachunków, ale również opisuje obrazowo dni, w których
do skarbonki wkładano nowe monety, i wydarzenia wiążące się z życiem rodziny, zwłaszcza syna.
W ten sposób dokument o charakterze finansowym staje się dziennikiem pisanym dla syna.
Zob. B i e ł o w a, op. cit., s. 410–411.
DMW, k. 22v (Wilno, 27 VI 1869).
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można znaleźć zarówno w dziennikach, jak i w listach225. Także nieczęsto ciężarna
kobieta pojawiała się w ikonografii. Badacze zazwyczaj tłumaczą to faktem, że dla
kobiet był to tak zwyczajny, naturalny stan, że traktowały go jako niewart opisywania226. Podobnie stało się w przypadku osobistych dokumentów Wróblewskiej.
Jeśli chce się dotrzeć do informacji na temat tego szczególnego okresu w życiu
kobiety, często trzeba niezwykłej uwagi, umiejętności odczytywania zmetaforyzowanej narracji. Według Natalii Puszkariowej korzystne byłoby przyjęcie pozycji
współautorki dziennika, świadomego nieutrzymywania dystansu i odrzucenie dążenia do całkowitego obiektywizmu227. Ta rekomendacja znakomicie pasuje do
dzienników Wróblewskiej. Ale jakkolwiek diarystki unikały mówienia o oczekiwaniu
dziecka, w dzienniku nigdy nie zapominały o odnotowaniu jego narodzin.
Pisałam już, że Wróblewska urodziła siedmioro dzieci – pierwsze, kiedy miała
lat 28, a ostatnie – w wieku 42 lat. Porody przypadły więc na okres 1858–1872.
Rodziła co dwa lata, tylko w ostatnim przypadku – po 4-letniej przerwie. Wróblewska nie była wyjątkiem: niektóre współczesne jej szlachcianki rodziły 15, 19, 20,
a nawet 22 razy228. W dziennikach diarystki odnalazłam zaledwie 11 notatek, na
których podstawie przynajmniej częściowo można zrekonstruować jej odczucia
przed porodem i po nim. Tylko jeden wpis – dokonany natychmiast po narodzinach
Tadeusza Stanisława – ujawnia pozytywne nastawienie diarystki229, wszystkie inne
są przesycone strachem, niepewnością, lękiem przed bólem po porodzie i depresyjnym nastrojem: „O Boże, ja będę silna, ja będę mężna. Nie opuszczaj mnie, nie
odmawiaj swego błogosławieństwa, zlej je szczególnie na dziecię, które noszę w mym
łonie”; „A ja sama, bojaźń mię ogarnęła na myśl, że mogę zasłabnąć bez żadnej
pomocy”, itd.230 Strach przed śmiercią to główne uczucie, które towarzyszyło diarystce w okresie ciąży. Wróblewska porównuje go ze stanami przeżywanymi przez
żołnierza na polu bitwy:
Już się zbliża chwila uroczysta, chwila obawy i niepewności; za dni parę mam po raz drugi zostać
matką. Nikt jutra pewnym być nie może, śmierć nie pyta i nie oznajmuje, kiedy zawita w nasze progi.
Lecz podobne przejście dla każdej kobiety jest tym, czym wojna dla żołnierza, wielu po licznych bitwach
wraca zdrowe, radosne, a iluż pada ugodzonych pierwszą kulą. Teraz więcej niż kiedy myśleć powinnam
o śmierci231.
Dwa lata temu nazad gotowałam się do śmierci, bo dla każdej kobiety przyjście na świat jej dziecięcia może być zapowiednią jej ostatniej chwili232.

Takie fobie charakterystyczne były nie tylko dla Wróblewskiej. Nieprzypadkowo
większość kobiet przed porodem przygotowywała testament233. Rasa Paukštytė,
225
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Zauważyła to również B a i r a š a u s k a i t ė (Mykolas Juozapas Römeris, s. 230) przeprowadzając
badania nad korespondencją Racheli z de Ràés Römerowej (1783–1855), matki sześciorga dzieci.
Zob. B i e ł o w a, op. cit., s. 359–360.
P u s z k a r i e w a, op. cit., s. 46.
Zob. B i e ł o w a, op. cit., s. 348–349.
D2, k. 87v–88v (Wilno, 27 XII 1858).
D2, k. 67v (Wilno, 24 VI 1858), k. 85r (Wilno, 8 X 1858).
D3, k. 31v (Wilno, 11 VI 1860).
D3, k. 89v (Wilno, 14 VI 1862).
Zob. B o ł d y r e w, op. cit., s. 44.

2017-03-14 12:58:37

126

materiały i notatki

badająca codzienność kobiet ze wsi, celnie podsumowała, że ciężarna znajdowała
się w stanie przejściowym, w którym jak gdyby stale balansowała między tym
a tamtym światem234. To samo niedookreślenie, wahanie między „tu” a „tam” widać
również w dzienniku – należącej do elity – Wróblewskiej, przygotowującej się do
macierzyństwa.
Strach przed śmiercią stanowił jeden z najważniejszych tematów kobiecej literatury egodokumentalnej235. To samo można powiedzieć o dziennikach Wróblewskiej, w których autorka odnotowywała utratę i znajomych, i najbliższych – ojca,
matki oraz dzieci. Ale ból po śmierci dzieci był wyjątkowy. Oto wpis z dnia śmierci
córki Stanisławy, 7 XI 1868 (dziewczynka miała zaledwie cztery lata):
Uleciała do Boga moja Stasiunia, moja malutka ukochana dziecina. Tak mi się pięknie, tak uroczo
rozwijał ten ładny kwiateczek, tyle mi pięknych robił nadziei i tak prędko tak nagle usechł. Nie masz
jej nigdzie, próżno ją szukają moje oczy, próżno tęskni dusza. Nie ma jej – przyjm, Boże, tą ofiarę ukochanego dziecka236.

Emocjonalne przeżywanie utraty dziecka było charakterystyczne dla XIX stulecia. Śmierć potomka coraz częściej postrzegano nie tylko jako Boskie zrządzenie,
ale też jako „niemiłe wydarzenie”, które mogły zrekompensować narodziny kolejnego dziecka237.
Wróblewska jeszcze bardziej niż śmierć trzech synów i dwóch córek, i to pokazuje jej diarystyczna spuścizna z ostatnich lat prowadzenia dziennika, opłakiwała
„stratę” żyjących dzieci – Tadeusza Stanisława i, przede wszystkim, Augustyna:
Wieko każdej nowej trumny zamykało ze sobą nie tylko szczęście, lecz szczęścia nadzieję. Jestem
dziś rozbitkiem! Jeszcze mi rozhulane morze nie zabrało wszystkich ukochanych. Ale oni z tej strasznej burzy tak wyszli inni, tak tym kataklizmem przenaturzeni, że kocham ich sercem, ale się nie rozumiemy238.

Wróblewska, która jeszcze w 1860 r. w dzienniku dla Tadeusza Stanisława
pisała: „Cierp lepiej, moje dziecię, cierp dla drugich i za drugich, niżbyś miał w nikczemnej spokojności przedrzemać i zmarnować życie!”239, po 20 latach nie pojmowała ani działalności swoich synów, ani ich nowego światopoglądu. Chociaż próbowała je zrozumieć, sięgała po odpowiednie lektury – wskazują na to zachowane
wśród rękopiśmiennej spuścizny Wróblewskiej konspekty dotyczące teorii socjalizmu
234
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P a u k š t y t ė, op. cit., s. 41.
Zob. O. E. G l a g o l e v a, Dream and Reality of Russian Provincial Young Ladies. 1700–1850. „The
Carl Beck Papers in Russian & East European Studies” 2000, nr 1405, s. 45–46.
D3, k. 137v (Wilno, 7 XI 1868).
Zob. B o ł d y r e w, op. cit., s. 257–261. Zob. też P. z  M o n w i d - B i a ł ł o z o r ó w K o ń c z y n a,
Dzienniki. 1846–1847, 1851–1853, k. 15v (Łukinia, 15 II 1846, piątek, dzień św. Faustyna i św.
Jowity): „Dwa lata temu nazad, jak dziś straciliśmy syna, małego Józia, w Mitawie. Ciężką pierwszą boleścią dotknięte były serca nasze rodzicielskie, nie widzieliśmy, że na rok drugi straszniejsze
gotuje się próby, w tejże oto porze Marylka nasza w roku przeszłym ciężko odrę przebywała w nieobecności ojca, a ja z okropną boleścią walczyłam, nie wierząc, żeby mię tak straszny los czekał,
żeby to ukochane dziecię w zimnym grobie położyć. Tak! Stało się wszystko, co się stać miało, i nie
ma pociechy naszej! Tego widać było potrzeba! Cześć, Panie Bogu!”
D5, k. 1r (1883; nie wskazano dnia ani miesiąca wpisu).
DTW, k. 17v (Wilno, 11 VI 1860).
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– znów obwiniała tylko siebie: „Słusznej dożyłam kary – nie pracowałam nad sobą.
Dorosły moje dzieci i wady matki stanęły w całej nagości przed ich oczyma”240.
Rodzina Wróblewskich, tak jak Litwa z Polską, była razem, dopóki jej członków
łączyła wspólna idea241.
W dziennikach Wróblewska utrwaliła jeszcze jedną porażkę – w relacjach z mężem. Ich istotę trafnie oddaje lakoniczne zdanie: „Szczęście Eustachego jest moim
szczęściem, celem mych starań i myśli. Miłość jego moją nagrodą i pociechą – lecz
ani jednego, ani drugiego zdobyć nie umiałam”242. Ten lejtmotyw wyraźnie zaznacza
się w jej całej egodokumentalnej twórczości. Diarystka opowiada historię kobiety
kochającej, ale niekochanej. Do ostatnich zdań dziennika przewija się myśl, że to
na pierwszy rzut oka idealne małżeństwo (małżonków nie dzieliły społeczne ani
finansowe różnice, ani też różnica wieku) nie było takie, jeśli wziąć pod uwagę jej
potrzeby i potrzeby Eustachego, może nawet zostało, bez ich wiedzy, zaaranżowane przez otoczenie. Nie należy odrzucać również praktycznego aspektu zawarcia
tego związku – niewykluczone, iż stanowił on jeden z argumentów dla Wróblewskiego, który jeszcze do końca nie odbył kary, uzasadniających jego pozostawanie
w Wilnie, zwłaszcza po niespodziewanej śmierci pierwszej żony. Być może, stąd
wynikały pośpiech i cisza spowijająca przedślubne kontakty. Tak samo umotywowane wydaje się także inne wyjaśnienie: rzeczywistość nie odpowiadała wyobrażeniu, jakie o małżeństwie – najistotniejszym wydarzeniu w życiu każdej kobiety
w XIX w. – miała Wróblewska, która opierała się w tym względzie na literaturze
pięknej. Na podstawie egodokumentów kobiet i mężczyzn udowodniono już, że ten
brak harmonii między złudzeniami a rzeczywistością był najważniejszą przyczyną
niepowodzeń małżeńskich już pod koniec w. XVIII i w XIX stuleciu243.
Wróblewska obok męża czuła się jak „bardzo zwyczajna, prozaiczna istota”244.
To poczucie mogła wzmacniać również bohaterska przeszłość Eustachego, jego
towarzyskość, wreszcie także zawód, który sama – będąc córką lekarza – niezwykle
ceniła: „jego powołanie jest piękne, pożyteczne i pełne poświęcenia”245. Dlatego
głównym celem swojego życia uczyniła bycie idealną żoną:
Dzięki Niebom już wyrobiłam w sobie tyle mocy ducha, że nie tak tęsknię, gdy nie ma Eustachego.
Żona lekarza powinna się z tym oswoić. Mąż jej służy cierpiącej ludzkości – a iluż cierpi! Chwile więc
jego w domu są policzone. Życie jego, jego praca jest pełna pożytku dla bliźnich. Trzeba też i mnie wedle sił i zdolności moich dobrze użytkować z czasu, którego mam pod dostatkiem246.
Czyż spełniam położone we mnie nadzieje, czyż jestem ozdobą, pociechą życia mojego Eustachego?247
Mąż mnie nie potrzebuje, nie tęskni za mną, on stworzony do życia publicznego i na tym polu może
być użytecznym, moim więc zadaniem, na nieszczęście dotąd nie pojętym przeze mnie, nie odciągać go
od tego, ale owszem, starać się, by on był w swych działaniach najswobodniejszy i by nigdy, gdy mu
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D5, k. 4r (Wilno, 31 VIII [1883]).
Zob. D5, k. 52r (Wilno, brak daty; kartka wklejona do zeszytu).
D2, k. 70v (Wilno, 18 VII 1858).
Więcej na ten temat zob. G l a g o l e v a, op. cit., s. 1–87.
D2, k. 53r (Wilno, 13 IV 1858).
D3, k. 77v (Wilno, 14 I 1862).
D2, k. 41v (Wilno, 23 II 1858).
D2, k. 55v (Wilno, 27 IV 1858).
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chęć weźmie zajrzeć, przyłączyć się do kółka rodzinnego, nie znalazł nic, co by go rozdrażnić lub zachmurzyć mogło248.

Taka ofiara kobiety, a właściwie ciągła troska o komfort męża, była zgodna
z ówczesnym postrzeganiem roli dobrej żony249. W każdym razie Wróblewska pozostawiła badaczom życia codziennego, zwłaszcza historii emocjonalności, ponad
50 wpisów, które można oznaczyć jednym słowem: „Eustachy”. Lecz tematyka
miłosna, w odróżnieniu od dziennika Gabrieli Mohl-Basanavičienė, w jej diariuszach
wcale nie jest najważniejsza – to tylko jeden z wielu tematów.
Dziennik jako świadectwo idei emancypacyjnych
i powinności kobiety
Dzienniki Emilii Wróblewskiej są świadectwem tradycyjnego rozumienia roli kobiety w rodzinie i społeczeństwie, formułowanej zarówno w literaturze specjalistycznej,
przeznaczonej dla kobiet, jak i w publicystyce oraz literaturze pięknej (w tej ostatniej przede wszystkim) XIX stulecia. Badacze nazywają tę rolę na wskroś konserwatywną, podbudowaną tradycyjnym, katolickim światopoglądem, którego zwyczajne przesłanie wyraża się w zdaniu: „świat dla mężczyzn, a Bóg i rodzina – dla
kobiet”250. Innymi słowy, kobieta przynależy do przestrzeni prywatnej, mężczyzna
zaś – do publicznej. Lecz kobieta w tym kraju nosiła jeszcze jedno brzemię: nie
tylko musiała być dobrą matką, gospodynią i opiekunką ogniska domowego, ale
też pełniła inną, nie mniej ważną funkcję – strzegła tradycyjnych wartości narodowych, religijnych i moralnych. Czyli zaszczepiała cnotę i patriotyzm w swojej rodzinie, a dzięki temu – także w społeczeństwie251. Stąd wynikał również obowiązek
stałego samodoskonalenia się w „kobiecej profesji”. Wspominałam, że Wróblewska
ten wymóg spełniała (albo przynajmniej dążyła do jego spełnienia) bardziej niż
gorliwie. Inaczej mówiąc, to, co kobiecie tylko sugerowano, co jedynie jej radzono
tylko teoretycznie, Wróblewska wcielała w życie. Oto kilka zdań z jej dziennika:
O, ja chcę być kobietą chrześcjanką, kobietą czynu – nie sławną i głośną, ale prawdziwą kapłanką
domowego ogniska, które rozżarzone swym ciepłem i innych ogrzać potrafi252.
Większą część dnia jestem zupełnie samotną. W tych to chwilach oddalenia od świata i ludzi powinnam się uczyć, jak mam się okazać w zestosunkowaniu z nimi prawdziwą chrześcijanką, dobrą
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D3, k. 95v (Wilno, 14 XI 1862).
Więcej na ten temat zob. M. S t a w i a k - O s o s i ń s k a, Ponętna, uległa, akuratna... Ideał i wizerunek kobiety polskiej pierwszej połowy XIX wieku (w świetle ówczesnych poradników). Kraków
2010, s. 203–232.
T. B a i r a š a u s k a i t ė, Moteris šeimoje ir visuomenėje. W: T. B a i r a š a u s k a i t ė,
Z. M e d i š a u s k i e n ė, R. M i k n y s, Devynioliktas amžius: visuomenė ir valdžia. Vilnius 2011,
s. 462: „pasaulis vyrams, o Dievas ir šeima – moterims”.
Zob. np. Z. M e d i š a u s k i e n ė: Moters idealas Lietuvos konservatorių akimis (XIX a. vidurys).
W zb.: Feminizmas, visuomenė, kultūra. Vilnius 2001, s. 118–127; Namų angelas sargas: moters
vieta Lietuvos visuomenėje XIX a. pirmojoje pusėje. „Klėja” 2003, nr 8. Na stronie: www.moterys.
lt/assets/leidiniai/index806b.html?show_content_id=632 (dostęp: 2 IX 2015). – J. M i k n y t ė,
Moters socialinio vaidmens monstravimas viešajame diskurse XIX a. vidurio – XX a. pradžios Lietuvoje. (Rozprawa doktorska). Kaunas 2009.
D2, k. 23v (Wilno, 14 XII 1857).
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Polką i kobietą serca. Trzeba czuwać nad sobą – nic sobie nie wybaczać, bo inaczej nie będę wiernie
spełniać powołania i posłannictwa swego, które głównie zależy wprawdzie na obowiązkach dobrej żony,
pani i gospodyni253.
Na Matkę Polkę, Matkę Chrześcijankę dziś obrócone są oczy, na niej leży nadzieja lepszej przyszłości dla kraju, bo w jej ręku utworzenie dobrych synów i córek ojczyzny. Ale jakże świętą i zacną powinna być ta polska matrona, jak wszystkie chwile jej życia pełne. Ona, choć się zajmuje drobiazgowymi
nawet szczegółami domu, ale zawsze myśli jej czymś wyższym, ważniejszym zajęte, ona nigdy nie zapomina Wielkiego i Świętego posłannictwa swego, ona nigdy nie utonie w kłopocikach i marnostkach
codziennego życia. Przechodzi przez nie, bo musi, ale ani na chwilę się nie zatrzymuje, bo cel jej życia
wyższy, on ją podnosi, on jej osładza i trudy, i cierpienia, bo warto jest i mozolić się, i cierpieć dla Boga,
dla Kraju, dla ludzkości254.
O jedną Cię, Boże, łaskę proszę: naucz mnie, jak córki moje na dobre Żony i Matki wychować,
a syna na prawego człowieka pojmującego swoje stanowisko, publiczne i rodzinne255.

Najważniejsza myśl wyrażona w tych postulatach (które tak naprawdę nie zostały stworzone przez samą diarystkę – „pożyczyła” je ona z ówczesnej literatury)
była bardzo prosta: kobieta nie mogła zapominać, że w hierarchii społecznej stała
niżej niż mężczyzna, a w najlepszym wypadku była tylko jego przyjaciółką, pomocnicą. Wspominałam, że Wróblewska dążyła przede wszystkim do roli „towarzyszki
życia”. Kobietę niezależną, równą mężczyźnie w życiu publicznym, diarystka postrzegała jako odrażającą, przynajmniej we wczesnym okresie swego życia (a te
etapy życia łatwo ustalić dzięki zachowanym dziennikom). Na początku 1851 r.
Wróblewska (miała wówczas 21 lat) uważała nie tylko za fantazję, lecz także za
anomalię dążenie kobiet do równouprawnienia albo pozbycia się swego „cichego
zawodu”:
Słowem, nie chcę być [taką] kobietą. Kobieta! To imię słodkie, zawierające w sobie całą moc czułości, słodyczy, miłości, poświęcenia, cichych i nieznanych cnót. To imię za małym, za niskim jest dla
teraźniejszej postępowej damy – ona nie chce być kobietą, bo duch czasu pędzi ją do innej sfery. Ona
chce być mężczyzną – dumna, jeśli choć w czymkolwiek go naśladować potrafiła; męczy się, poci, aby
stać się, czymże, oto pajacem dla patrzących na nią widzów. A  gdy się z tłumu odezwie szyderskie
brawo, twarz się jej promieni – na szczycie jest szczęścia, bo wszak już nie jest kobietą, tak, nie jest nią,
ale jest potworem, jest wyrodkiem przyrodzenia. I toż jest chlubą, i toż jest chwałą, wynikłością postępu teraźniejszego wieku!256

Ogólne przekonania na temat roli kobiet Wróblewska zachowa, ale z biegiem
lat i pod wpływem zmian na świecie częściej będą pojawiać się u niej oznaki kompromisu. Zmieniły się nie tylko jej poglądy na kobietę, zmieniły się też same kobiety – w coraz mniejszym stopniu zadowalała je wąska przestrzeń domowa257. Pod
tym względem za najbardziej charakterystyczny i autentyczny należy uznać wpis,
który nie przedstawia powieściowej bohaterki (z takich postaci słynęły dzieła Ko253
254
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256
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D2, k. 16r (Wilno, 26 XI 1857).
D3, k. 93v–94r (Wilno, 28 X 1862).
D3, k. 103v (Wilno, 16 VII 1864).
D1, k. 13r–13v (Wilno, 12 I 1851).
Zob. Mano tėvynė – prie jo širdies, s. 111 (Praga, 8 III 1884, sobota): „Jak długo miała pod ręką
garnek, igłę do szycia i łyżkę do mieszania, była szczęśliwa. Powinna była urodzić się kilka stuleci
wcześniej, kiedy kobiety były skazane na ograniczoną sferę działania przy zwierzętach domowych
i kądzieli”.
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rzeniewskiego, ulubionego autora Wróblewskiej), ale goszczącą w Wilnie, może i na
stałe tam mieszkającą, emancypantkę – bratową przyjaciółki diarystki, Marię F.:
Oryginalna kobieta – wszystkie jej upodobania, zdolności, zatrudnienia są zupełnie niekobiece.
Jest snycerką, stolarką, oddaje się chemii, fizyce, żyje rozumem, szuka wszędzie poezji, uroku, wdzięku. Chciałabym ją bliżej poznać, by zobaczyć, czy umie to wszystko pogodzić z obowiązkami dobrej
matki, żony, gospodyni, słowem: czy umie też być kobietą. Jakkolwiek jest ona ekscentryczną, podobała mi się jednak258.

Być może, najważniejsze są ostatnie słowa: ekscentryczka „podobała mi się
jednak”. I tu warto dodać, że diarystka czytała nie tylko Klementynę z Tańskich
Hoffmanową (1798–1845), nie tylko Ewę z Wendorffów Felińską (1793–1859), Józefinę Osipowską (?–1853), lecz także dzieła Narcyzy Żmichowskiej (1819–1876),
którą uznaje się za jedną z prekursorek feminizmu259. Coraz łagodniejsze stawały
się poglądy Wróblewskiej na edukację kobiet, co szczególnie wyraźnie zaznacza się
w dzienniku pisanym dla córki Marii. Wróblewska nie mogła nie widzieć jej zapału
do nauki, pracy intelektualnej, zamiłowania do sztuki, dlatego szukała sposobu,
by pogodzić w niej „męskie” i „kobiece” podstawy: „Taką będzie moja Maryjka – gospodarka, ręczna praca będą u niej iść w parze z wykształceniem jej główki i serca”260. Ta harmonia pomiędzy rozsądkiem, wykształceniem a kobiecością stanowi
oczywistą aspirację Wróblewskiej, w tym kierunku projektowała również życie
córki:
A praca ręczna koniecznym obowiązkiem. Jeśli nie masz do tego upodobania, to się łam, naginaj
– to dla kobiety koniecznie potrzebne, a Ty, która wielkie i szerokie masz plany przed sobą, wiedz, że te
piękne zamki dziś nadpowietrzne, bo rzeczywiste, zamienić się tylko wtedy mogą, jeśli je będziesz budować na podstawie głębokiej religijności i na podstawie cnót kobiecych. Wolno jest kobiecie sięgać po
wyższe światło, po prawo do samoistnej pracy na nieuprawianym dotąd przez nią polu. Pobłogosławi
Bóg i uszanują ludzie, jeśli kobieta, idąc tą drogą, nie przestanie być kobietą, której zadaniem czuwać
nad wnętrzem swego domu, nad ładem i porządkiem, której wdziękiem, siłą i urokiem – skromność,
słodycz, miłość dla wszystkich261.

Wiedziała, że zmieniający się świat oczekiwał od płci pięknej coraz większej
aktywności i „męskiej” energii. Właśnie taki ideał kobiety stworzył Tadeusz Stanisław.
Ale chociaż Wróblewska zgadzała się, że syn ma podstawy, by tak myśleć, to nie
aprobowała podobnego obrazu, traktując go nawet jako zarzut wobec samej siebie:
Nie sympatyzuję z twoim pojęciem kobiety. Muszę przyznać, że pogląd twój jest słuszny i sprawiedliwy – niemniej jednak bolesnym jest dla mnie. Oby Ci Nieba dały przynajmniej żonę, która by odpowiedziała twemu ideałowi. Oby miała obok cnót kobiecie właściwych męską energię i w sobie, której
brak było przez całe życie Twojej biednej Matce262.

Dzięki prowadzeniu dziennika, zwłaszcza poprzez diarystyczną „rozmowę”
z córką, rozwiązywała własne problemy. Sama także nie była stworzona tylko do
258
259
260
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D3, k. 13r (Wilno, 8 III 1860).
D1, k. 14v (Wilno, 13 I 1851), k. 15v (Wilno, 20 I 1851), k. 62r (Wilno, 6 II 1853, piątek), k. 83v
(Wilno, 20 XI 1854), k. 89r (Połąga, 17 VIII 1855).
DMW, k. 24v (Wilno, 22 X 1869).
DMW, k. 43r–43v (Wilno, [12 VI] 1872).
DTW, k. 100v (Wilno, 1886; nie wskazano dnia ani miesiąca wpisu).
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życia rodzinnego. Dziś można już odważnie powiedzieć – miała powołanie do nauki
i książek:
Tak, lubię pracę, ale tylko nad książką, a czym innym zupełnie zająć się nie umiem i jestem do
niczego – w całym znaczeniu tego wyrazu263.
Książka była mi zajęciem, rozrywką, przyjaciółką, towarzystwem, wszystkim, wszystkim na świecie264.
Ja tak lubię namiętnie naukę265.

Miała powołanie również do pisania. Pomimo że była dla siebie pod tym względem bardzo surowa („Do pióra nie mam zdolności”266), nie ograniczała się do prowadzenia dzienników. Dużą część twórczej spuścizny Wróblewskiej stanowią
konspekty przeczytanych książek, ale przetrwały także jej wiersze, przekłady.
Streszczać przeczytane książki lubiła i widziała w tym zajęciu dużą korzyść. W jednym z zeszytów, w których umieszczała streszczenia, zanotowała 15 XI 1871: „Piszę
to z myślą o mojej córce, chcąc ją zachęcić, by sama też, gdy podrośnie, każde
przeczytane dzieło streściła sobie, bo wtedy dopiero prawdziwą jej przyniesie korzyść”267. Nieprzypadkowo do naszych dni dotrwało 10 zeszytów Wróblewskiej
z opisami przeczytanych książek, z których każdy stanowi przedmiot godny odrębnej analizy – pokazuje nie tylko lektury diarystki, lecz także kierunek jej myślenia.
W spuściźnie tej znajdują się również notatki świadczące o aktualności tzw. tematyki kobiecej. Oprócz wspomnianych już autorek, które rozpatrywały te zagadnienia, odnajdujemy w konspektach Wróblewskiej ekcerpty z utworów ówczesnych
pisarek: Marii z Trębickich Faleńskiej (1821–1896) i Pauliny z Lauczów Wilkońskiej
(1815–1875)268.
Oryginalna twórczość diarystki zajmuje najmniej miejsca w jej zachowanej
spuściźnie. Do naszych dni dotrwało kilka wierszy, z których największe wrażenie
robi jeden – dedykowany Marii, napisany już po jej śmierci269. Jako priorytetowe
Wróblewska traktowała tłumaczenia. Pozycje do przekładów wybierała skrupulatnie, książki czasami nawet zamawiała z zagranicy270. Tłumaczenie uważała zresztą za korzystne zastępstwo prac ręcznych. W roku 1858 pisała:
Od dawna przemyśliwałam, by wynaleźć jakieś pożyteczne zajęcie z korzyścią dla siebie lub drugich.
Do pracy ręcznej nie jestem wdrożoną i na tej niwie nieprędko bym coś zebrała. Przyszło mi na myśl,
że mogłabym wziąć jakieś dzieło, starannie je przetłumaczyć i podać do druku271.

W odróżnieniu od robótek ręcznych do pracy twórczej nie czuła odrazy, tylko
263
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D1, k. 69r (Połąga, 22 VII 1853).
D2, k. 5r (wpis wprowadzający; Wilno, 1856).
D2, k. 8v (Wilno, 22 V 1856).
D5, k. 7r (Wilno, 9 XI 1883).
E. z B e n i o w s k i c h W r ó b l e w s k a, Treść moich czytań. 1871. BWLAN. Rkps 9–902, k. 1r.
E. z B e n i o w s k i c h W r ó b l e w s k a, Konspekty utworów literackich. 1852–1861. Jw., rkps
9–997, k. 7v–8v (w językach polskim i francuskim).
Zob. W r ó b l e w s k i, Sztambuch, k. 45r (wiersz E. z Beniowskich Wróblewskiej dedykowany córce Marii).
D3, k. 7v–8r (Wilno, 4 II 1860).
D2, k. 80v (Wilno, 24 IX 1858).

2017-03-14 12:58:37

132

materiały i notatki

duże upodobanie272. Wróblewska miała wszystkie cechy literatki i, odważyłabym
się stwierdzić, nawet emancypantki. Lecz – na co wskazują wyraźnie jej dzienniki
– skłonność do emancypacji cały czas u siebie zwalczała, w zamian za to wybierała „kobiecą profesję”. „Czyż moje »ja« ma być celem mojego życia!” – oświadczyła
diarystka w 1860 roku273. W takich dziennikowych wtrętach Wróblewska zachowuje się jak staroświecka kobieta. Z drugiej strony, chociaż „pracowała dla rodziny”,
zdradzała bardzo wyraźne cechy samotnika – wśród ludzi czuła się, jak gdyby do
nich nie przystawała, nie pasowała: „bo ja jakoś nigdy [nie] umiem harmonijować
ze światem – jak dziki kwiatek w bukiecie róż, tulipanów, goździków zda się chować”274. Żyła dziwnym, zamkniętym życiem – na tyle zamkniętym, na ile pozwalały na to obowiązki żony i matki, niezbędnym, by móc pisać, tworzyć, czytać. Miała
talent pisarski – wskazuje na to cytat z jej dziennika, chyba najpiękniejszy:
Nie podoba się jej po świetnym Paryżu biedna nasza Litwa, ze swym czarnym chlebem, nędznymi
hotelami, wiśniowymi chłopami. Przelotem widziałam zagraniczne kraje, ale nad wszytkie komforty, bon
genre i okrzyczaną tak głośno i szeroko cywilizacją Wschodu wolę biedny mój kraj! Wszystko w nim
kocham: i ziemię, i ludzi, i niebo nasze chmurne. I daj mi, Boże, z tymi ludźmi siać i zbierać, z nimi żyć
i z nimi umierać!275

W zdaniach tych nie jest istotna jedynie tzw. tematyka kobieca – tym razem
oburzenie wzbudza we Wróblewskiej dziewczyna wychowana za granicą. Wrażenie
robi nie tyle motyw patriotyczny, ile styl autorki, sposób mówienia, zbliżający
dziennik do literatury pięknej. „Jestem zmęczona, fizycznie złamana, ale to wszystko drobnostka. Byle w duszy była cisza i zadowolenie!” – ten lakoniczny, lecz emocjonalnie sugestywny wpis w dzienniku pochodzi z 1860 roku276. Albo jeszcze
krótszy, ale wyrażający całe spektrum uczuć wobec syna Tadeusza Stanisława,
z lutego 1886 (to jedno z ostatnich zdań zanotowanych przez diarystkę w dzienniku): „Czekam, ufam, kocham”277. Inaczej mówiąc, dziennik Emilii Wróblewskiej
dziś można nazwać literaturą o wysokiej wartości – nawet jeśli takiemu wnioskowi
sprzeciwiłaby się sama diarystka, nigdy nie pretendująca, by zostać pisarką. Ta
niefikcjonalna literatura zbliża nas nie tylko do świata ówczesnej kobiety, lecz
także do odmalowanego jej piórem świata mężczyzn. Co więcej – w dzienniku tym
te dwa światy spotykają się, istnieją nie oddzielnie, ale jako całość.
Podsumowanie albo biografia uczuć
„Czyliż życie wnętrzne tak jest trudne?” – retorycznie pyta Wróblewska278. Dzisiaj
rzadko ktokolwiek zagląda do jej dzienników, ponieważ dla wielu diariusz kobiecy
272
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Wskazują na to również inne rękopisy jej prac. Zob. E. z B e n i o w s k i c h W r ó b l e w s k a,
Okruchy Złote. Wiązanka malutkich rad dla uświęcenia i uszczęśliwienia życia. 1868–1873.
Cz.1–2. BWLAN. Rkps 9–929, k. 1r–155v.
D3, k. 15r–15v (Wilno, 11 III 1860).
D1, k. 17r (Wilno, 31 I 1851).
D2, k. 42r (Wilno, 23 II 1858).
D3, k. 17r (Wilno, 17 III 1860).
DTW, k. 73r (Wilno, 15 II 1869).
D3, k. 92r (Wilno, wrzesień 1862).
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stanowi nadal marginalne źródło historyczne, dyletancką, a nawet epigońską literaturę „do szuflady”. Ale słyszymy już całkowicie przeciwne głosy, twierdzące, że te
„milczące teksty” są również autentycznym, spontanicznym, niezmyślonym źródłem.
Wielu sądzi, że ówczesna kobieta była w stanie przekazać na „poziomie uczuć”
jeszcze głębiej i wyraźniej od tzw. realiów ślady historii; że kobieta „napiętą emocjonalnością” intensywniej niż mężczyzna wchłania w siebie i przekazuje osobliwości tego czasu279. Dlatego nieprzypadkowo Jurij Łotman kobietę nazwał wprost
jednym z najczulszych barometrów życia społecznego280. Dzisiaj, kiedy nie tylko
XIX-wieczna diarystyka męska i kobieca uznawana jest już za źródło historyczne
i tekst literacki, kiedy twórczość egodokumentalna kobiet dla wielu staje się odkrytym na nowo polem badawczym, przychodzi również czas na odczytywanie
i analizowanie dzienników Wróblewskiej. Mówi się, że obecnie dzięki takim tekstom
zupełnie nieznane kobiety są „uhistoryczniane”. W przypadku Wróblewskiej sąd
ten potwierdza się tylko częściowo – została ona „uhistoryczniona”, ponieważ była
matką Tadeusza Stanisława i Augustyna Wróblewskich. To jednak za mało. Ta
kobieta ma również swoją biografię. Co więcej – nawet najmniejsze zetknięcie się
z dziennikami Emilii Wróblewskiej otwiera niespodziewane perspektywy. Przecież
nie każdy pozostawia po sobie biografię swoich uczuć.
Z litewskiego przełożyła Emilia Kolinko

Abstract
REDA GRIŠKAITĖ Lithuanian Institute of History, Vilnius
DIARIES OF EMILIA WRÓBLEWSKA OF THE HOUSE OF BENIOWSCY
Emilia Wróblewska is little known in Polish and Lithuanian culture and mainly remembered as the
mother of Tadeusz Stanisław (a famous political activist) and of Augustyn (chemist, social activist and
anarchist). The Library of Lithuanian Academy of Sciences in Vilnius treasures in its collection a rich
archive of Emilia and Eustachy Wróblewscy, including Wróblewska’s letters, her diaries, translations
and poems. The sources shed a totally new light on the figure: she is seen as an amateur woman of
letters, unhappy wife, a devoted mother and a woman who on the one hand tried to realize her duties,
and, on the other hand, as the one who wanted to cross the boundaries of the role she was given by
the 19th conventions. The article presents the diarst’s detailed bibliographical data and a literary
analysis of her rich handwritten creativity.
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Zob. K. K i e l l i, Prawo na emocyi, prawilnyje emocyi. Uprawlenije czuwstwami w Rossii posle
epochi Proswieszczenija. W zb.: Rossijskaja impierija czuwstw. Podchody k kulturnoj istorii emocyi.
Ried. Ja. P ł a m p i e r, Sz. S z a c h a d a t, M. E l i. Moskwa 2010, s. 54–55. O badaniach poświęconych historii uczuć i ich wyrażania zob. też M. F i g e a c, Radości i smutki w piśmiennictwie
prywatnym wieku oświecenia. „Wiadomości Historyczne” 2007, nr 6.
Ju. M. Ł o t m a n, Biesiedy o russkoj kulturie. Byt i tradycyi russkogo dworianstwa (XVIII – naczało XIX wieka). Sankt-Pietierburg 1994, s. 46.
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NIEUKOŃCZONY DOKTORAT TADEUSZA MICIŃSKIEGO
O NIEŚMIERTELNOŚCI DUSZY W FILOZOFII PLATONA
Najważniejszym źródłowym materiałem dla niniejszego tekstu jest nieukończona
i pozostawiona w rękopisie rozprawa naukowa Tadeusza Micińskiego, który zamierzał sfinalizować swoje starania o stopień doktorski pod kierunkiem najbardziej
znanego wówczas na świecie polskiego historyka filozofii, Wincentego Lutosławskiego. Cel artykułu stanowi ukazanie przyczyn, jakie pchnęły początkującego
poetę do podjęcia wysiłku napisania dysertacji, zarysowanie przebiegu tych prac
oraz naświetlenie powodów ich przerwania i ostatecznego zaniechania.
Początek znajomości z Lutosławskim, której skutek stanowiło – jak się okaże
– głębsze zainteresowanie się Micińskiego Platonem, wiąże się najprawdopodobniej
ze spotkaniem, które miało miejsce w 1896 r. w Lipsku, gdzie Miciński studiował.
Zapewne zwrócił na siebie uwagę przebywającego tam filozofa, angażował się bowiem
w działalność narodową i przewyższał zdolnościami większość uczęszczających na
tamtejszy uniwersytet Polaków1. Niebawem został zaproszony przez Lutosławskiego do Hiszpanii, gdzie przyjechał rok później2. Zapewne było to dla Micińskiego
niezwykle istotne, najwyraźniej widział on w kontynuowaniu tej znajomości nowe
perspektywy dla własnego rozwoju, skoro z tego powodu przerwał studia3. Wizyta
u Lutosławskich w okolicach La Corunii wiosną 1897 musiała utwierdzić go
w przekonaniu o słuszności tej decyzji, jak pisze Jerzy Illg:
pierwszy pobyt, prócz wrażeń turystycznych i urzeczenia pięknem skalistej nadmorskiej przyrody,
przyniósł zawarcie bliższej i wolnej jeszcze od jakichkolwiek dysonansów znajomości z filozofem, długie,
zasadnicze rozmowy, inspiracje do badań nad Platonem i Towiańskim4.

Drugi przyjazd Micińskiego do Lutosławskich (w grudniu 1897), jego późniejsze
spotkanie się tam ze Stanisławem i Dagny Przybyszewskimi były brzemiennymi
1

2
3

4
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Zob. S. P i g o ń, Niesamowite spotkanie literackie. Tadeusz Miciński – Wincenty Lutosławski. W: Miłe
życia drobiazgi. Pokłosie. Warszawa 1964, s. 405–408. A. G ó r s k i (Tadeusz Miciński w Krakowie
á1895–1901ñ. W zb.: Miscellanea literackie 1864–1910. Red. S. P i g o ń. Wrocław 1957, s. 425)
podaje, że Lutosławski z Micińskim poznali się w Berlinie.
Zob. W. L u t o s ł a w s k i, Jeden łatwy żywot. Kraków 1994, s. 230.
Zob. J. I l l g, Niesamowitego spotkania karty nieznane. Korespondencja Tadeusza Micińskiego
z Wincentym Lutosławskim. W zb.: Studia o Tadeuszu Micińskim. Red. M. P o d r a z a - K w i a tk o w s k a. Kraków 1979, s. 343. Zob. też G ó r s k i (op. cit., s. 425): „ten magnes [tj. znajomość
z Lutosławskim] okazuje się teraz mocniejszy”.
I l l g, op. cit., s. 349.
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w skutki wydarzeniami na młodopolskim horyzoncie kulturalnym i doczekały się
już szeregu opracowań5. Być może, Lutosławski zamierzał stać się dla nich wszystkich Platonem w tej swoistej Akademii6. Dla nas najważniejsze jednak, że wtedy
Miciński podjął decyzję o rozpoczęciu pod kierunkiem gospodarza pracy nad doktoratem poświęconym Platonowi. Temat rozprawy wydawał się oczywisty w świetle
ówczesnych zainteresowań i publikacji filozofa. Spotkanie z Lutosławskim miało
dla Micińskiego także szereg innych konsekwencji – światopoglądowych, literackich
i życiowych, gdyż właśnie u Lutosławskich w Hiszpanii poeta spotkał swoją żonę7.
Miciński był początkowo zafascynowany Lutosławskim. Bardzo prawdopodobne, iż przyczyną tego zainteresowania było odrzucenie kierunków filozoficznych,
z którymi Miciński zetknął się podczas edukacji w Warszawie na początku lat
dziewięćdziesiątych XIX wieku. Jako uczeń V Gimnazjum korzystał bowiem z wykładów Uniwersytetu Latającego, na których m.in. Adam Mahrburg i Ludwik Krzywicki przedstawiali idee postępu i rozwoju w duchu pozytywizmu8:
Chociaż [...] w tajnej „szkole” pozytywistycznej czyniono wszystko, aby utrzymać adeptów przy
ostrożnej, „realistycznej” analizie ametafizycznej, nie powiodło się zachować młodzież z dala od tęsknot
metafizycznych9.

Być może, nawet dlatego metafizyka – myśl Lutosławskiego, a następnie Platona – wydawała się Micińskiemu w pewnym momencie tym bardziej pociągająca.
W pracach Lutosławskiego nad Platonem ze ścisłością matematyczną – w postaci
stylometrycznej, statystyczno-językowej podstawy – łączyły się ambicje metafizyczne, maksymalistyczne, obce środowisku warszawskiemu, które pierwotnie współkształtowało poszukiwania intelektualne Micińskiego. Wpływ pozytywistów był na
tyle silny, że nawet zapisując się na różne wykłady i zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1893–1895, pozostał wierny wyrobionym w Warszawie zainteresowaniom10. Kiedy jednak znalazł się w Lipsku, nie poświęcił już wiele czasu
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Zestawienie wniosków z licznych – wykorzystanych w niniejszym artykule – badań dotyczących
hiszpańskiego spotkania Lutosławskiego z Micińskim zob. praca T. M r o z a Wincenty Lutosławski
1863–1954. Jestem obywatelem Utopii (Kraków 2008, s. 100–106). Warto dodać, że spotkanie filozofa z Micińskim stało się dodatkowo inspiracją dla J. S o s n o w s k i e g o w powieści Prąd zatokowy (Warszawa 2003).
Zob. J. S o s n o w s k i, Młodopolskie „komuny”. W zb.: Stulecie Młodej Polski. Studia. Red. M. P o dr a z a - K w i a t k o w s k a. Kraków 1995, s. 41–42.
Zob. I l l g, op. cit., s. 343. Niewątpliwie pobyty u Lutosławskich wpłynęły na zainteresowanie Micińskiego hiszpańską literaturą, kulturą i językiem, o czym pisała M. S t r z a ł k o w a (Miciński
i literatura hiszpańska. „Kwartalnik Neofilologiczny” 1975, nr 2), minimalizując ich znaczenie,
jak i wartość przekładów dokonywanych przez poetę. Zob. też P. S o b o l c z y k, Tadeusza Micińskiego podróż do Hiszpanii. Toruń 2005.
Zob. J. T y n e c k i, Miciński w „szkole” Mahrburga. „Prace Polonistyczne” 1970, s. 196–197.
Ibidem, s. 198. T y n e c k i (op. cit., s. 199–200) wyraził opinię, że jedną z form spełnienia owych
„tęsknot maksymalistycznych” wśród młodzieży był socjalizm, a „dzieje maksymalizmu metafizycznego Micińskiego [...] mogą ostrzegać, jak znikomym remedium przeciw irracjonalizmowi jest fenomenalistyczna analityka pozytywizmu” (s. 201).
J. T y n e c k i, Kraków i Polesie. Krakowskie studia (1893–1895) Tadeusza Micińskiego w świetle
jego korespondencji. „Prace Polonistyczne” 1972, s. 146. Zob. też s. 136–137. Na marginesie warto zwrócić uwagę na metodologię badań historycznoliterackich J. T y n e c k i e g o (Inicjacje mistyka. Rzecz o Tadeuszu Micińskim. Łódź 1976, s. 127, zob. też s. 5–11, 265–268), poddającego kry-
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na systematyczne, książkowe studia, gdyż wtedy najwyraźniej „egzotyka mistycyzmu
[...] zdaje się go już przyzywać”11.
W trakcie studiów krakowskich – przeciwnie, niż można by się spodziewać –
Miciński nie skorzystał z wykładów z filozofii greckiej. Wybór przedmiotów studiów
ewoluował od początkowego ukierunkowania historycznego ku filologicznemu.
Najodpowiedniejsze byłyby dla Micińskiego wykłady z historii filozofii greckiej,
prowadzone wówczas erudycyjnie przez Stefana Pawlickiego, na nie jednak nie
uczęszczał. Słuchał natomiast wykładów Pawlickiego z filozofii współczesnej, filozofii polskiej oraz z teologii. Z filozofią zapoznawał się także na wykładach Maurycego Straszewskiego z teorii wiedzy i na jego konwersatorium filozoficznym. Jednak w kontekście przyszłych prac nad Platonem najważniejszy był udział Micińskiego w seminarium greckim Kazimierza Morawskiego12. Zajęcia te zasadniczo
Micińskiego rozczarowały, jak pisał w liście: „Ja sam czuję to doskonale, że jestem
na drodze niewłaściwej, ale w tutejszym uniwersytecie trudno iść w kierunku innym
[...]”13. Przegląd jego kursów potwierdza, że zainteresowanie Platonem musiało być
konsekwencją spotkania z Lutosławskim14.
Jak słusznie zauważył Stanisław Pigoń:
Lutosławski zetknąwszy się z Micińskim dostrzegł w nim zaraz indywidualność pokrewną, a tak
bogato uposażoną. Z drugiej strony rozumiemy też, że i młody literat entuzjasta nie został obojętny na
takie wyróżnienie znakomitego, na miarę europejską zapowiadającego się filozofa15.

Poeta przyjął wobec Lutosławskiego postawę ucznia, deklarował w listach: „swą
przyszłą działalność literacką chcę oprzeć na wyrobionej myśli filozoficznej. Specjalnie interesuje mnie Platon, którego większą część dzieł czytałem po grecku”16.
Postanowienie nadrobienia lektury Platona nie mogło szybko dojść do skutku, gdyż
„dziwnie liczne obowiązki odciągają go [tj. Micińskiego] od tego zadania”17. Zanim
poeta dotarł do Hiszpanii, zajął się Towiańskim, następnie dołożył do tego dzieła
Cieszkowskiego i Hoene-Wrońskiego, solennie zapewniając w listach do swego
mistrza, że po ukończeniu kolejnego zadania, tzn. biografii Mickiewicza, natychmiast
poświęci się Platonowi18. Wreszcie po dłuższym milczeniu Miciński wyznał:

11
12
13
14
15
16

17
18

II-2.indd 137

tyce metodę ergocentryczną, polegającą na oddzieleniu biografistyki – jako nie będącej pomocną
w zrozumieniu dzieł – od badań nad literaturą. Wydaje się, że podobny problem metodologiczny
towarzyszy nawet częściej pracom historycznofilozoficznym.
T y n e c k i, Kraków i Polesie, s. 146.
Zob. T y n e c k i, Inicjacje mistyka, s. 251–256.
T. M i c i ń s k i, list do J. Lewandowskiej, z 13 XII 1983. Cyt. za: T y n e c k i, Inicjacje mistyka,
s. 254.
Zob. T y n e c k i, Inicjacje mistyka, s. 308, przypis 289.
P i g o ń, op. cit., s. 408.
Listy Tadeusza Micińskiego do Wincentego Lutosławskiego z lat 1897–1914. W zb.: Studia o Tadeuszu Micińskim, s. 365 (list nr 1, z 9 II 1897). Na kartach korespondencji otrzymywanej od Micińskiego Lutosławski czynił dopiski (co podają edytorzy), np. tu po słowie „większą” zanotował nieco
ironicznie „potem się okazało, że tylko 4 dialogi” (ibidem, s. 365).
J. S o s n o w s k i, Playa de Mera. Jeszcze o „niesamowitym spotkaniu literackim”. „Kresy” 1998,
nr 1, s. 20.
Zob. Listy Tadeusza Micińskiego do Wincentego Lutosławskiego z lat 1897–1914, s. 367, 369, 372
(listy nr 3, z 2 V 1897; nr 4, z 11 V 1897; nr 6, z początku czerwca 1897). Zob. I l l g, op. cit., s. 346.
Kilka lat później z podobnym zapałem pisał T. M i c i ń s k i do Miriama (Z. Przesmyckiego) o swych
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przyszedł czas, abym choć – cum terribili animae motu – sprawę przed Panem wyłożył. Oto zastanawiając się nad pracą o nieśmiertelności duszy, przyszedłem do przekonania, że musi być ona czysto sprawozdawcza i dla osobistych zacieka[wie]ń pola już nie daje. A choć samo zbliżenie do Platona już korzyścią wielką nazwać można, ale daje mi jednak o wiele mniej od tego, co mogę wyciągnąć z pracy literackiej.

Nadal wszakże przekonywał: „pracę o Platonie wykonam z wszelką pewnością
później”19. Jak widać, Miciński stale zmieniał obiekty literacko-filozoficznych zainteresowań; nie kończył podjętych zadań. Przyciągało go wiele dzieł i postaci, ale
jedynie przelotnie.
Inaczej wyglądał stosunek Lutosławskiego do młodego adepta filozofii platońskiej. W osobie Micińskiego dostrzegł on prawdopodobnie materiał na przyszłego
ucznia i – być może – kontynuatora własnych badań nad filozofią starożytną. Początkowo zatrudnił go do pomocy przy swoich stylometrycznych kalkulacjach
występowania słów w dialogach Platona20. Oczywiście, samo liczenie wyrazów nie
mogło pogłębić znajomości myśli filozoficznej Platona, równocześnie więc Miciński
miał czytać jego dzieła i rozpoczął pod okiem Lutosławskiego przygotowywanie
doktoratu. Jak wskazuje korespondencja, Micińskiego od początku nurtowały
wątpliwości co do wartości przyszłej dysertacji, spodziewał się bowiem, że jego
zajęcie literackie, a nie filozoficzne, „objawi się pracą może nawet o wiele lepszą niż
ta akademicka”21. Lutosławski musiał odpisać na ów list w ostrych słowach, gdyż
Miciński tę odpowiedź zripostował następująco: „Wiedziałem, że filozofia platońska
na wysokich szczytach przebywa, alem nie spodziewał się, że tam takie grzmoty
i zachmurzenie”; nadal zapewniał o lekturze dialogów w oryginale22.
Znajomość osobista, podtrzymywana korespondencyjnie, przerodziła się w przyjaźń – jakkolwiek miała ona krótkotrwałe jedynie apogeum podczas drugiego pobytu Micińskiego u Lutosławskich23; wśród jej dowodów wymienił Pigoń nie tylko
pomoc Lutosławskiego przy doktoracie, ale i jego zaangażowanie w twórczość literacką Micińskiego, którego teksty (np. dramat Walka dusz) filozof czytał, poprawiał,
streszczał, a nawet po prostu przepisywał24.
Droga Micińskiego do podjęcia pracy nad doktoratem poświęconym Platonowi
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studiach nad Heraklitem, którego zdania miał tłumaczyć, ale przekład ten nigdy nie ukazał się
drukiem (zob. list z 3 V 1902. W: Korespondencja Tadeusza Micińskiego. Oprac. T. W r ó b l e w s k a.
„Miesięcznik Literacki” 1969, nr 11, s. 111).
Listy Tadeusza Micińskiego do Wincentego Lutosławskiego z lat 1897–1914, s. 374 (list nr 7,
z VI 1897).
Zob. W. L u t o s ł a w s k i, The Origin and Growth of Plato’s Logic: With an Account of Plato’s Style
and of the Chronology of His Writings. London – New York – Bombay 1897, s. 69, przypis 103. –
H. S t r u v e, Logika Platona w związku z chronologią jego pism. Z powodu dzieła Wincentego
Lutosławskiego “The origin and growth of Plato’s Logic with an account of Plato’s style and of chronology of his writings”. London. Longmans, Green and Comp. 1897, str. XVIIII i 547. „Biblioteka
Warszawska” 1898, t. 2, s. 345.
Listy Tadeusza Micińskiego do Wincentego Lutosławskiego z lat 1897–1914, s. 374 (list nr 7).
Ibidem, s. 376 (list nr 9, z 16 XI 1897).
Zob. S o s n o w s k i, Playa de Mera, s. 11.
P i g o ń, op. cit., s. 414. Zob. też T y n e c k i, Inicjacje mistyka, s. 83. Część komentarzy i poprawek
dokonanych przez Lutosławskiego w dramacie Walka dusz zrekonstruował S o s n o w s k i (Playa
de Mera, s. 18–20).
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nie była więc prosta. Sam temat dysertacji – nieśmiertelność duszy w dialogach
Platona – został zapewne zaproponowany przez Lutosławskiego, który w późnych
dziełach ucznia Sokratesa odkrył pluralistyczny spirytualizm, tj. przekonanie o istnieniu wielu dusz na różnych szczeblach hierarchii duchowego rozwoju. Książka
Lutosławskiego o Platonie, która podczas pobytu Micińskiego w La Corunii była
już w dużej części wykończona, miała za główny przedmiot logikę Platońską, pojmowaną dość szeroko jako kompleks zagadnień teoriopoznawczych i ontologicznych.
Problematyka duszy wykraczała poza obszar rozważań zawartych w owej pracy,
lecz wydała się autorowi szczególnie istotna ze względów światopoglądowych. Z tego
wynikała potrzeba przeanalizowania zagadnienia duszy w oparciu o chronologię
Dialogów, za jaką opowiadał się Lutosławski. To ambitne zadanie miał wypełnić
jego świeżo pozyskany uczeń – Miciński.
Przyjrzyjmy się efektom współpracy filozofa z poetą, sięgając do dysertacji Micińskiego. Rozpoczął on rozprawę od wyrażenia przychylności dla ewolucyjnej wizji
filozofii Platona, którą zapożyczył z pewnością od Lutosławskiego:
Chcąc pojąć poglądy Platona co do nieśmiertelności duszy, musimy przystąpić do badania jej
z przekonaniem, które wynika z ogółu dotychczasowych poszukiwań, że Platon filozoficznie się rozwijał,
stopniowo zdobywając prawdy oraz dowodzenia będące ostatecznym wyrazem jego myśli. [T 97]25

Autor doktoratu dzielił dialogi na trzy chronologiczne grupy: sokratyczną,
„średnią” i ostatnią. O treści dialogów z epoki „średniej” pisał:
obfitość nowych teorii i dowodzeń urozmaicona jest wspaniałymi mitami przedstawiającymi nam zaświatowe krajobrazy, w świetle zaświatowych krajobrazów poetycznej imaginacji utrzymanej w karbach
logicznej konsekwencji pełnym prądem płynie rzeka dowodzeń rozlewająca się częstokroć w nieprzejrzane roztocza [...]. [ T 97]

Zdanie to skomentował Lutosławski, który nie tolerował tak obrazowego stylu
w rozprawie naukowej: „okropna ta rzeka! jak się rozlewa, to następuje powódź
i krajobrazy znikają, szczególniej zaświatowe!” (T 97-2)26. Jerzy Sosnowski, analizując kolejne próby ulepszenia tego fragmentu oraz uwagi filozofa, trafnie zaznaczał:
Nowy tekst nie jest wcale krótszy ani jaśniejszy od poprzedniego. Wydaje się, że Lutosławskiemu
chodzi nie tyle o przejrzystość metafory, ile o samą metaforę – o fakt, że Miciński nie porzucił języka
poezji27.

Z epoki sokratycznej Miciński krótko omówił najistotniejsze zagadnienia moralne poruszane w Eutyfronie i Apologii, gdzie „widzimy Sokratesa przed tłumami
Eutyfronów, zbrojnych w powagę sądu” (T 98). Podobny charakter miał Kriton.

25
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27
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Skrótem T odsyłam do: Tadeusz Miciński i Platon odczytany przez młodopolskiego poetę (1897).
[Oprac. T. M r ó z.] W zb.: Platon w Polsce 1800–1950. Antologia. Red. T. M r ó z. Zielona Góra 2010
(wydany tu został początek rozprawy Micińskiego wraz z komentarzami Lutosławskiego). Skrót N
oznacza zaś cytaty z dalszych, nieopublikowanych partii tekstu doktoratu T. M i c i ń s k i e g o,
przywoływanych na podstawie rękopisu, datowanego 8 III 1897 (Mera): Nieśmiertelność duszy
u Platona. Bibl. Narodowa, sygn. 7247. Pierwsza liczba po skrócie oznacza stronicę lub kartę,
a liczba po łączniku – numer przypisu.
Krytykując sposób wyrażenia się Micińskiego, Lutosławski grzmiał: „Schowaj te jaskrawe metafory dla literackich czysto prac” (T 97-4).
S o s n o w s k i, Playa de Mera, s. 16.
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W dialogach tych zagadnienie nieśmiertelności duszy jest jedynie wzmiankowane,
najczęściej jako możliwe; w Ionie, Lachesie czy Protagorasie zaś zupełnie go brak:
„wzrok nie przekracza horyzontów rzeczywistości” (T 98) – pisał Miciński. W całej
zaś grupie sokratycznej nie występowały dociekania metafizyczne. O nieśmiertelności duszy jest mowa w Menonie przy okazji rozważań dotyczących źródeł wiedzy,
drobne uwagi o duszy pojawiają się w Eutydemie, a następnie temat ten zostaje
rozwinięty w Gorgiaszu. Jak twierdzi Miciński, nieśmiertelność duszy –
wiąże się tu [tj. w Gorgiaszu] najściślej z potrzebą idealnej moralności, a nawet zdaje się być przez tę
ostatnią wywołana. Platon nie przytacza żadnych dowodów na swoje twierdzenia, a kładąc nacisk na
prawdziwość podań o życiu przyszłym, używa tej prawdy jako głównej podstawy wniosku moralnego,
że należy raczej zło znosić, niż je czynić. [T 101]28

Kolejne wzmianki o nieśmiertelności odnalazł Miciński w Meneksenosie i Kratylosie, w Uczcie (Miciński używa raczej tytułu Symposion lub Biesiada) natomiast
wciąż brakowało argumentów za nieśmiertelnością, choć w tym dialogu odegrała
ona istotną rolę w rozważaniach nad naturą ludzką:
Plato, ukąszony przez węża myśli filozoficznej (ύπὸ τοῦ ἔχεος 217 e), przebywszy obłęd mądrości
i jej zawroty (τῆς φιλοσόφου μανίας τε καὶ βακχείας 218 b), wpłynął tu [tj. w dialogu Symposion] na
pełne i spokojne morze kontemplacji piękna. [...] I na tym odblasku wieczności polega powaga życia,
w którym komedia miesza się z tragedią, a Plato, jak później Szekspir, to rozumie i tak w Symposionie
ziemskie z boskim, a żart splata z religijno-nadświatowymi polotami. Pełnymi żaglami płynie on już na
odkrycie nowych krain, gdzie wśród świetnej zadumy wznoszą się wieczne prawzory stworzenia, a ponad
nimi swe skrzydła niezmierzone roztacza Bóstwo – czyli Jedność i Dobro. [T 105]

Zdaniem autora rozprawy, najważniejszym dialogiem był jednak Fedon. Omawiając jego treść, Miciński pisał o dowodach na nieśmiertelność duszy, które pokrótce zrekonstruował, wspominając o zastrzeżeniach, wyrażonych przez rozmówców Sokratesa. Własne zdanie oddał w następujących słowach:
Całą serię dowodów nieśmiertelności krytyka zwykle próbuje obalić i zaiste, większa część z nich
przyjętą być nie może. Ale niezbitymi pozostają myśli rzucone, jakby mimochodem – że dusza organizuje ciało i nim zarządza; że nasze ciało nie jest nami. [T 108]

Ten etap Platońskiego rozwoju podsumował Miciński tak:
Widzimy, jak ogromny przedział dzieli dialog ten od poprzedzających, jakie bogactwo dowodzenia,
jaka pewność nieśmiertelności go wyróżnia. W dialogach sokratycznych – Platon wątpi nawet o tradycjach religijnych; w dalszych (Menon, Gorgiasz, Kratylos) stara się tradycje te wciągnąć do systemu swej
moralności, w Symposionie rozwija nieśmiertelność gatunku, dopiero w Fedonie rzuca całe swoje światło na paradoksy naszego poznania, widzi w nich pierwiastki dane nam przed doświadczeniem (idee)
oraz duszę zaznacza jako substancję, bowiem i od niej czyni zależnym rozwój i życie organizmu, ją
stawia jako jedyne prawdziwe źródło naszej wiedzy o wszechświecie i czyni ją niezniszczalną. To ostatnie twierdzenie nosi już w sobie zawiązek myśli, że dusza nie jest powstałą w czasie. [T 109]29
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S o s n o w s k i (Playa de Mera, s. 17) skomentował owe rozważania nad Gorgiaszem następująco:
„[Miciński] doszedł do melancholijnej konstatacji: wiara w nieśmiertelność stanowi wprawdzie
bajkę, trudno jednak ją porzucać, skoro nie posiadamy lepszej. W ten sposób Platon – zapewne
nie bez zdziwienia – znalazł się w liczbie XIX-wiecznych dekadentów o pozytywistycznym rodowodzie”. Jednak w świetle dalszych partii tekstu Micińskiego, zwłaszcza dotyczących Fedona, konkluzja Sosnowskiego musi upaść.
Część rozprawy poświęcona Fedonowi zyskała uznanie Lutosławskiego (T 109-79).
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Dalszy ciąg rozprawy dotyczy dialogu Państwo, przy którego omawianiu Miciński
skupił się na konieczności kształcenia duszy. W tej części znajduje się wiele skreśleń,
akapity bywają zamieniane miejscami, co wskazuje, że im dalszy etap w rozwoju
filozoficznym Platona, tym mniej skrystalizowany jego obraz miał Miciński i – dlatego – nie potrafił ująć go w strukturę rozprawy. Świadczy o tym również końcowy
komentarz Lutosławskiego, doceniającego postępy, lecz akcentującego konieczność
kontynuacji prac Micińskiego nad Platonem i udoskonalania samego tekstu doktoratu: „wprawiłeś się trochę, ale trzeba będzie to uważnie przerobić” (N 40).
Ostatnie karty poświęcone zostały Fajdrosowi, który „jest filozoficznym poematem na cześć natchnienia” (N 41). W dialogu tym dopatrywał się Miciński nacisku
na indywidualność duszy. Rękopis kończy się na pierwszym akapicie działu: Dialogi dialektyczne, w którym Platon miał poddawać krytyce „dotychczasowe intuicyjno-logiczne wyniki” (N 46). Odkrycie wzrastającej u Platona świadomości nieśmiertelności, a następnie indywidualizmu duszy, świadczy o tym, że Miciński
zamierzał w przedstawieniu problemu rozprawy podążać za Lutosławskim. Zachowany rękopis pozwala także na spostrzeżenie, iż wykonaną przez Micińskiego
pracę można uznać za ledwie przygotowawczą, to bowiem, co dla problematyki
duszy było najistotniejsze, wynikało z treści późnych dialogów Platona. Do nich zaś
Miciński nie dotarł. Przypuszczalnie przyczyną tego był ich charakter. Poetę mogły
zniechęcić rozważania teoriopoznawcze w Teajtecie, a tym bardziej dialektyczne
badania w Sofiście czy Parmenidesie. Krótko mówiąc, tam, gdzie przestał dochodzić
do głosu Platon-poeta, zakończyło się zainteresowanie Micińskiego Platonizmem.
Powodem odstąpienia Micińskiego od doktoratu nie był brak racjonalnej argumentacji u Platona, ale raczej jej nadmiar w dialogach późniejszych. Niewątpliwie jednak
trzeba się zgodzić z Sosnowskim, iż w tym wypadku „literatura wygrywa ostatecznie z filozofią”30.
Promotor wielokrotnie nanosił uwagi mające zdyscyplinować doktoranta: domagał się wprowadzenia cytatów, dokładnego ich lokalizowania – z użyciem numeru stronicy i litery z wydania Stephanusa (np.: „Cytujże, bo inaczej to robi wrażenie
blagi!”, T 98-1131), podkreślał, że koniecznie należy ograniczyć streszczanie dialogów, zwłaszcza tych, które do głównego zagadnienia niewiele wnosiły, jak Meneksenos czy Kratylos (T 102-51; 103-62), krytykował szafowanie wielokropkiem,
uznając to za cechę właściwą pisarstwu „niejasnych umysłów” (T 104-67). Napominał: „nie nadużywaj imienia Pana Boga ani terminów filozoficznych” (T 109-78).
Kilkukrotnie odsyłał Micińskiego do własnych prac jako do wzoru warsztatu naukowego: „Przeczytajże sobie, do kroćset szatanów, milion razy O 1ch 3ch 4ach, żeby
się nauczyć cytowania!” (T 103-60)32.
Oprócz przygotowywania rozprawy Miciński podejmował próby translatorskie.
Przełożył np. większą część końcowego mitu z Gorgiasza (523 a – 525 c). Przytoczmy go:

30
31
32
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S o s n o w s k i, Playa de Mera, s. 20.
Część wykreślonych fragmentów z rękopisu i innych uwag Lutosławskiego podaje S o s n o w s k i
(ibidem, s. 16–17).
Lutosławski tak enigmatycznie zapisał tytuł swojej rozprawy: O pierwszych trzech tetralogiach dzieł
Platona („Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny”. Seria 2. T. 11 á1898ñ).

2017-03-13 17:24:21

142

materiały i notatki

Posłuchaj zatem pięknego bardzo opowiadania, które ty uznasz przypuszczalnie za baśń, a ja – za
coś głębszego. I dlatego ci podam jako prawdę. Homer twierdzi, że Zeus, Posejdon i Pluton podzielili się
władzą, otrzymaną po ojcu. A było za czasów Kronosa prawo dla ludzi, teraz i na wieki u bogów trwające: człowiek sprawiedliwie i święcie żyjący odchodzi po śmierci na wyspy błogosławionych i tam
w pełnym szczęściu, wolny od trosk zamieszkuje, zaś niesprawiedliwy i bezbożny – idzie do ciemnicy,
zwanej Tartarem – na pokutę i ukaranie. Pod rządami Kronosa i w początkach Zeusa sądzili żyjący
żywych – tegoż dnia, kiedy ci ostatni mieli umrzeć. Stąd wyroki wypadały źle. Pluton więc i dozorcy wysp
błogosławionych poszli i poskarżyli się Zeusowi, że do obu miejsc napędzają im ludzi nieodpowiednich.
I odrzekł Zeus: „Zaiste, ukrócę te zajścia. Sprawy sądzone są źle, gdyż oskarżeni stają przed sądem
w powłoce, jako iż są żywi. I wielu – mówił – mających dusze nikczemne – ustrojeni są w ciała piękne,
rodowe tytuły i bogactwa, a podczas badań śledczych mają na swe usługi licznych świadków, dowodzących ich życia chwalebnego. Sędziowie podlegają wpływom, będąc na domiar sami okryci, a duszę
mając powleczoną w bryłę cielesną, posługując się wzrokiem i słuchem. To wszystko staje im na przeszkodzie – ich własne oraz podsądnych powłoki. Najpierwej trzeba im odebrać wiedzę o dniu skonania,
co znają teraz naprzód. Przeto Prometej odebrał rozkaz, aby ich tej właściwości pozbyć. Po wtóre, należy sądzić ich nagie dusze – czyli zmarłych. Sędzia winien być też bez odzieży – umarły – i duszą patrzeć
w duszę tego, którego śmierć wzięła nagle – pozbawionego wszelkich przywilejów i ziemskich ornamentów, aby sąd był sprawiedliwy. Ja poznawszy to pierwej niżeli wy – naznaczyłem sędziami synów moich
– dwóch z Azji: Minosa i Radamanta, jednego z Europy – Eaka. Po śmierci będą oni sądzili na błoniu,
gdzie trzy drogi się krzyżują, a dwie z nich prowadzą: ta na wyspy błogosławionych, owa do Tartaru.
Radamant sądzić będzie mieszkańców Azji, Eak zaś – Europy. Minosowi dam przewodnictwo i głos
rozstrzygający, gdy ci dwaj będą w jakiejś wątpliwości. Aby wyroki ludzkich wędrówek były jak najbardziej trafne”. Oto co, Kalliklesie, słyszałem i czemu wiarę daję, a z opowiadań tych wyciągam taki
wniosek: śmierć jest, jak sądzę, niczym innym, jak rozdziałem dwojga rzeczy od siebie: duszy i ciała.
Gdy się zaś rozdzieliły – każde z nich zachowuje stan swój niewiele gorzej, jak kiedy człowiek żył: ciało
zachowuje widocznymi swe właściwości naturalne i pozyskane oraz ślady stanów przeszłych; (następuje bliższe rozwinięcie tej myśli)... W duszy, obnażonej z ciała, przejrzystymi się stają – jej charakter
i wrażenia, jakie otrzymał człowiek zależnie od rodzaju swoich zajęć. Gdy zatem przychodzą przed
swego sędzię – Azjaci przed Radamanta, wówczas on przywołując, ogląda duszę każdego, nie wiedząc
czyja, i często mając przed sobą duszę króla perskiego lub innego mocarza, nie dostrzegał w niej nic
zdrowego, lecz zbiczowaną i owrzodziałą od przewrotności oraz krzywd, które każdy postępek wyrył na
duszy, wszystko skrzywione przez pychę i kłamstwo, prostoty brak z powodu niekarmienia się prawdą; i widział ją napełnioną samowolą, bezwstydem, pychą, nieokiełznaniem postępowania nieforemną
i ohydną. I tę bez czci odesłał wprost do ciemnicy, gdzie ją czekają [!] wycierpieć odpowiednie męki.
A każdy skazaniec, uciśnięty przez sprawiedliwość, cierpiący słuszną karę, ma się poprawić i zyskać
lub stać się przykładem dla innych, by widząc, jakie znosi cierpienia, stali się lepszymi. Odnoszą zaś
pożytek i pokutę przed bogami i ludźmi sprawują ci, których grzechy są wyleczalne. Jednak zarówno
tutaj, jak w Hadesie zbawienie przychodzi przez ból i cierpienie – inaczej win swych pozbyć się nie
można. [N 2–7]

Zacytowany tekst jest zaledwie szkicem, pierwszą wersją, pozostawiającą mniej
jasne w odbiorze wyrażenia do późniejszego opracowania. Już sam wybór fragmentu do tłumaczenia wskazuje na większe zainteresowanie poety sferą mitologiczną,
obrazową dialogu niż jego treściami ściśle filozoficznymi, etycznymi. Losy duszy
w zaświatach, sąd nad duszami, w egzotycznej scenerii dokonywany przez bogów,
musiały oddziałać na wyobraźnię poety dużo silniej od dialektycznych poszukiwań.
Bardzo prawdopodobne, że zaprezentowany przekład jest pierwszą w ogóle próbą
translatorską Micińskiego, zatem stanowi cenne świadectwo jego skromnego dorobku w tej dziedzinie, co uzasadnia przytoczenie tego obszernego cytatu in extenso33.
Miciński przejął od Lutosławskiego chronologię dialogów Platona, całą wizję

33
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przemian jego filozofii, twierdził bowiem nawet – powtarzając za swym mistrzem
– iż Teajtet to krytyka czystego rozumu w rozwoju Platonizmu (T 97). Że Miciński
zżył się z interpretacją Platona dokonaną przez Lutosławskiego, świadczą również
wyrzuty, jakie mu czynił, dotyczące jego apodyktyczności:
Ty skonstruowałeś sobie gmach czysto logiczny na sposób Platoński, ale czyż sam Platon nie
zmieniał się i czy nie czuć burzy przebytej między Biesiadą a Prawami albo Parmenidesem i Teetetem
a poprzednimi dialogami?34

Z tej apodyktyczności wynikały zapewne problemy filozofa w obcowaniu z ludźmi,
także bliskimi, którzy boleśnie musieli odczuwać jego bezwzględne niekiedy słowa
i czyny. Miciński odwoływał się do owej ewolucyjnej interpretacji Platonizmu, apelując do Lutosławskiego o większą – wzorem Platona – gotowość do zmian w jego
podejściu do ludzi.
Oprócz niewątpliwego wpływu znajomości filozofii Platona na twórczość literacką Micińskiego powracały jeszcze również w jego biografii epizody „platońskie”.
Wiadomo np. o wykładzie o Platonie dla uczniów chrześcijańskiej szkoły gospodarczej, jaki Miciński wygłosił, przebywając u wuja swej żony w Bakłani. Informował
o tym Lutosławskiego: „głównie podnosiłem poszukiwanie dowodów nieśmiertelności duszy w celach odrodzenia ojczyzny i ludzkości oraz wysokie pojęcie miłości”35.
Lutosławski, co oczywiste, przyczynę niepowodzenia projektu dysertacji o Platonie widział w brakach doktoranta, o którym pisał – już po jego śmierci:
Miciński nie był artystą. Godzi się z innej strony zaznaczyć, że jeszcze mniej był myślicielem. Nie
miał ani wykształcenia potrzebnego, ani wyszkolenia myśli, ani tej wybredności, która odróżnia to, co
ważne, od tego, co błahe, i przez to uwypukla kontury rzeczywistości. Więc kim był Miciński? Marzycielem tęskniącym do wiedzy, a niezdolnym do jej wytrwałego zdobywania, nastrojowcem ulegającym
zbyt zmiennym nastrojom, literatem chwytającym zbyt liczne tematy, aby dobrze opracować jedno arcydzieło36.

W autobiografii skreślił zaś następującą charakterystykę literackiego warsztatu Micińskiego:
był on [tj. Miciński] niedostępny dla metafizyki, choć ustawicznie do niej dążył; szukał prawdy nie tam,
gdzie należy, i nie znalazł jej aż do śmierci. Jego pociągały nadzwyczajne różne przeżycia i brał na serio
literaturę okultystyczną, a nie miał cierpliwości, aby poważnie zbadać pisma prawdziwie twórczych filozofów. [...]

34
35

36
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datując prace translatorskie nad nimi na okres pobytu w Hiszpanii lub krótko po powrocie stamtąd. Zob. też s. 175.
Listy Tadeusza Micińskiego do Wincentego Lutosławskiego z lat 1897–1914, s. 391 (list nr 20,
wiosna 1899).
Ibidem, s. 387 (list nr 17, z 3/15 XII 1898). Miciński wygłosił tam również drugi wykład – o Mickiewiczu – i swoje emocje z tym związane tak opisał w liście do Lutosławskiego (ibidem, s. 376 álist
nr 17, z listopada 1897ñ): „byłem jak Sokrates w Fedrze i sam tłumiąc wzruszenie, patrzyłem na
łzy niektórych słuchaczów”, myląc zresztą Fajdrosa z Fedonem. Wspomniana przez Micińskiego
szkoła stanowiła w istocie wspólnotę pracy, bractwo quasi-religijne, założone przez rosyjskiego
arystokratę N. Nieplujewa, co poeta przemilczał w liście, spodziewając się – być może – ostrej reakcji filozofa (zob. T y n e c k i, Inicjacje mistyka, s. 169–176. – I l l g, op. cit., s. 355).
W. L u t o s ł a w s k i, Lucyferyzm Tadeusza Micińskiego. „Tygodnik Illustrowany” 1931, nr 44, s. 832.
Dalej autor wspomnienia pisał też, że do opracowania własnego systemu filozofii pobudziło go pragnienie wiedzy Micińskiego, któremu wykładał ów system podczas jego pobytu w Hiszpanii.
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Miał wygórowaną ambicję, graniczącą z megalomanią [...]. On chciał pisać inaczej niż wszyscy i tym
czytelników zadziwiać.
Lubił cytować licznych autorów, których nie doczytał i nie zrozumiał, aby się popisywać erudycją
[...]. U Micińskiego pozory erudycji przygnębiają biednych czytelników, którzy nie są w stanie sprawdzić
cytat, lecz rozśmieszają takiego czytelnika, co zna cytowane pisma i łatwo spostrzega, jak lekkomyślnie
Miciński cytuje37.

Słusznie zapewne Pigoń przypuszcza, że w słowach tych zawarty jest odwet za
odmalowanie Lutosławskiego jako barona de Mangro w Nietocie, a także w innych
dziełach Micińskiego38. Niewykluczone, iż poeta cierpiał z powodu jakiegoś kompleksu Lutosławskiego. Nie można też zlekceważyć sprawy zaaranżowania małżeństwa Micińskiego. Pogłębione konfliktem osobistym i ideowym niedopasowanie
dwóch indywidualności, które postawiły sobie za cel doprowadzenie do powstania
pracy o nieśmiertelności duszy u Platona, skazało całe to przedsięwzięcie na klęskę
już u jego zarania. Przyjaźń przerodziła się w rozżalenie, a nawet w pogardę. Nie
wydaje się całkowicie słuszne zdanie Tyneckiego, że „zarzuty Lutosławskiego czynione są metodą »przyganiał kocioł garnkowi«, a wszystko, co Lutosławski pisał
o Micińskim, jest krętacze”39. Przyznać jednak trzeba, iż samo sformułowanie
ostrego i krytycznego sądu o Micińskim nie nastąpiło dopiero po zapoznaniu się
Lutosławskiego z dziełami literackimi jego niedoszłego doktoranta. Wyrok o Micińskim jako literacie – delikatnie mówiąc – poszukującym filozoficznych natchnień
bez konieczności dogłębnych studiów filozoficznych, wypracowującym własny,
oryginalny styl, został przez filozofa wydany już w Hiszpanii, podczas czytania
i komentowania platońskich prób poety. Stworzenie przez Micińskiego postaci literackich karykaturujących Lutosławskiego zmieniło jedynie tyle, że filozof wyrobioną przed laty opinię zaczął wyrażać głośno, nie ograniczając się już do prywatnych
notatek. Określenie tej reakcji „odwetem” wydaje się chyba zbyt mocne, zwłaszcza
że w ocenach Lutosławskiego nie był Pigoń obiektywny, mając w pamięci własne
z nim spotkania i losy stowarzyszenia Eleusis40.
Na koniec warto przyjrzeć się kwestii wpływu znajomości Platona na twórczość
literacką Micińskiego. Wątki oniryczne w jego poezji, jak podkreślał Tadeusz Linkner, wiązały się ściśle z Platońską anamnezą, a z pojęciem tym Miciński zapoznał
się właśnie pisząc rozprawę o Platonie. Wniosek Linknera wypływa jednak m.in.
z błędnej lektury rękopisu Nieśmiertelności duszy u Platona. Anamneza w Platoń37
38

39

40
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L u t o s ł a w s k i, Jeden łatwy żywot, s. 230–231. Zob. też P i g o ń, op. cit., s. 451–453. – S os n o w s k i, Playa de Mera, s. 11. – S o b o l c z y k, op. cit., s. 71.
P i g o ń, op. cit., s. 440–451. Zob. też S o b o l c z y k, op. cit., s. 114–115, 131–132. Oprócz Lutosławskiego wymienia się trzy inne osoby, które mogły być pierwowzorem barona de Mangro, co nie
pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, że stworzenie tej postaci było aktem zemsty Micińskiego
na filozofie – zob. M. K u r k i e w i c z, W labiryntach konwencji. (O prozie Tadeusza Micińskiego).
Bydgoszcz 2004, s. 54, 68–69.
T y n e c k i, Inicjacje mistyka, s. 318, przypis 40. Autor podaje, że na temat erudycji Micińskiego
ironicznie wypowiadał się także S. Witkiewicz. Podejrzenia budziła również jakość erudycji mistycznej zarówno Lutosławskiego, jak i Micińskiego – zob. J. A. H e r b a c z e w s k i, „I nie wódź nas na
pokuszenie...” Szkicowane wizerunki dusz współcześnie wybitnych na tle myśli dziejowej. Kraków
1911, s. 133.
S. P i g o ń, Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości. Przedm. F. B u j a k. Kraków 1946,
s. 182–229. Zob. też M r ó z, Wincenty Lutosławski 1863–1954, s. 246–247.
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skim Menonie, którego fragmenty (zwłaszcza 85 c–d) komentował Miciński, nie jest
wynikiem snu, ale do przebudzenia się ze snu Sokrates porównuje posiadanie
i przypomnienie sobie wiedzy geometrycznej przez badanego przez siebie niewolnika. Znajomość geometrii została więc niejako przebudzona przez Sokratesa. Miciński nie napisał, jak podaje Linkner: „Wiedzy tej posiąść áczłowiekñ nie mógł w tym
życiu, zatem miał ją w ś n i e n i u, gdy nie był człowiekiem”41. Właściwe odczytanie tego zdania z doktoratu powinno brzmieć: „Wiedzy tej posiąść n i k t nie mógł
w tym życiu, zatem miał ją w i n n y m, gdy nie był człowiekiem” (T 99; podkreśl.
T. M.)42, co jest zgodne z dalszym ciągiem dialogu (85 e – 86 a). Linkner stwierdził:
Ponieważ ze snem wiele w tych rozważaniach o Platonie mu [tj. Micińskiemu] się kojarzyło, więc
zaraz dalej powiadał:
Kto wie, czy życie nie jest zaśnięciem.
A zaśnięcie – życiem? [...]43

Przywołany tu wyimek z rękopisu Micińskiego stanowi w istocie parafrazę
z Gorgiasza, gdzie Sokrates słowami Eurypidesa wspierał swoją polemikę z Kalliklesem, chcąc mu wykazać, że immoralizm – polegający na zaspokajaniu pragnień
przez silne jednostki – prowadzi do życia, które w istocie jest śmiercią. Cytat ten
został jednak przez Micińskiego przełożony błędnie, gdyż zamiast „zaśnięciem”
powinno znajdować się tam „umieraniem” (492 e), co zresztą wytknął poecie Lutosławski44. Dalej wszakże Miciński (T 101) podawał tekst zgodnie z Platonem: „I być
może naprawdę umarliśmy!” (493 a).
Na poparcie swojej tezy Linkner przywołał kilka fragmentów dzieł Micińskiego,
w których jednak anamneza przyjęła inne niż u Platona znaczenie – polega ona
u Micińskiego na przypomnieniu sobie poprzednich żywotów. Jej celem nie jest
zatem zdobycie wiedzy o wiecznym przedmiocie, ale informacji o wcieleniach duszy
i jako taka może być po prostu utożsamiona z metempsychozą; do wyjaśnienia
źródeł tak rozumianej anamnezy wystarczyłaby inspiracja Królem Duchem Słowackiego, na co nie wprost wskazywała Halina Floryńska45. Miciński przejął więc od
Platona samo pojęcie anamnezy, lecz jego treść była zasadniczo odmienna. Podobieństwo może tu zasadzać się jedynie na tym, że u Platona i u Micińskiego anamneza jest uświadomieniem, przypomnieniem tego, co zapomniane. U Micińskiego
wszakże przypomnienie to nie przebiega w formie racjonalnej, ale przez „anamnetyczny trans”, odkrywanie warstw osobowości, podświadomości, w psychodramie

41
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T. L i n k n e r, Zanim skończyło się maskaradą. Ze studiów nad twórczością Tadeusza Micińskiego.
Gdańsk 2003, s. 225. Podkreśl. T. M.
Zob. też N 15. Miciński zgodnie z ówczesnymi zasadami napisał „w innem”, co mogło doprowadzić
do błędnego odczytania.
L i n k n e r, op. cit., s. 225.
T 101-38. Być może, słowo „κατθανεῖν” z tekstu dialogu Miciński po prostu pomylił z „καθεύδειν”
lub „καταδαρθάνειν”, oznaczającymi „zaśnięcie, położenie się do snu”.
H. F l o r y ń s k a, Spadkobiercy Króla Ducha. O recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie
polskiego modernizmu. Wrocław 1976, s. 94, 144–149. Platońskich źródeł metempsychozy w twórczości Micińskiego dopatruje się B. S i e n k i e w i c z (Micińskiego sny – „ruiny tajemnicze”. W zb.:
Poezja Tadeusza Micińskiego. Interpretacje. Red. A. C z a b a n o w s k a - W r ó b e l, P. P r ó c h n i a k,
M. S t a l a. Kraków 2004, s. 89–91, 94–96).
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czy autohipnozie; łączy się to też ze swoistą podróżą w czasie46. To treści zdecydowanie obce anamnezie Platońskiej. Samo słowo brzmiało jednak w tekstach Micińskiego wystarczająco egzotycznie, by zrobić na czytelniku wrażenie „wtajemniczenia”
autora.
Andrzej Nowicki, szukając źródeł inspiracji Micińskiego, sporządził rejestr
przywoływanych przez poetę filozofów, w którym – rzecz jasna – znalazł się też
Platon. Na poetyckie filozofowanie Micińskiego większy wpływ wywarli jednak inni
wymienieni na tej liście. Nowicki zastrzegał przy tym:
pojęcie „źródeł inspiracji” może wprowadzać w błąd. Trafniejsze byłoby przyjęcie, że Miciński zwrócił
uwagę na wymienionych myślicieli, ponieważ znajdował u nich „affinity” – rodzaj duchowego pokrewieństwa z własną postawą, własnym sposobem myślenia47.

Swoją wiedzę na temat Platona czerpał Miciński – prócz wybranych dialogów
– także z książek Édouarda Schuré i Karla du Prela, które należały do jego ulubionych lektur48. Świadczyło to niewątpliwie o jego fascynacji mistycyzmem i ezoteryką. Pierwszy z tych autorów traktował Platona jako kontynuatora tradycji ezoterycznej i pisał o nim, że „idzie za Pitagorasem, jak niosący pochodnię na misteriach
eleuzyjskich kroczył za wielkim hierofantem”49. Drugi uważał Platona za mistyka,
wedle którego człowiek to „ucieleśniona postać transcendentalnej jaźni”50, i rozpatrywał jego filozofię w kontekście misteriów i religii greckiej.
Platon, odczytywany zwłaszcza jako mistyk i metafizyk, mógłby rzeczywiście
być – i bywał – inspiracją dla młodopolskiej poezji51. W przypadku Micińskiego, co
było wyjątkowe, fascynacja filozofią Platońską miała głębsze, bezpośrednie podstawy w postaci podjętej próby potraktowania jej jako przedmiotu badań naukowych.
Pozornie sprawia to zatem wrażenie czegoś więcej niż jedynie zachwycenia poetyckiego, ale gdy już Micińskiemu w Platonie zabrakło poezji, stracił dla niego zainteresowanie.
Próbę przetworzenia i zsyntetyzowania inspiracji filozoficznych przez Micińskie-

46

47

48

49
50
51
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Zob. L i n k n e r, op. cit., s. 235–254. Inne przypadkowe zbieżności z Platonem wskazały M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a (Przedranna epifania Tadeusza Micińskiego. áO wierszu „Już świt...”ñ.
W zb.: jw., s. 15) i S i e n k i e w i c z (op. cit., s. 73–76, 80–81, 86–87, 92). Na ogół jednak trudno
rozpatrywać te przypadki w kategoriach wpływu.
A. N o w i c k i, Tadeusza Micińskiego subiektywizacja i pluralizacja lucyferyzmu. W: T. M i c i ń s k i,
Nietota. Księga tajemna Tatr. Warszawa 2004, s. 371. Nowicki, stosując znaleziony u Micińskiego
angielski termin „affinity”, nie potrafił wskazać, skąd poeta go zaczerpnął, odniósł go natomiast
do affinitas z myśli renesansowej. Jakkolwiek racją jest, że Miciński – mimo wpływu, jaki wywierał
nań promotor niedoszłego doktoratu – „nie przejął wprawdzie poglądów Lutosławskiego” (s. 368),
to wydaje się, że źródeł pojęcia affinity, właśnie w jego wersji angielskiej, należy poszukiwać u Lutosławskiego, w jego bowiem książce o Platonie, którą Miciński znał, jednym z kluczowych terminów
jest „stylistic affinity”, czyli zbieżność, powinowactwo stylistyczne poszczególnych dialogów Platona.
Zob. L i n k n e r, op. cit., s. 340–341. Zob. też A. J o c z, Przypadek „osy rozbójniczej”. Rozważania
o gnostycyzmie i neognozie w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku. Poznań 2009, s. 69–71,
98–101.
E. S c h u r é, Wielcy wtajemniczeni. T. 2. Warszawa 1995, s. 132.
K. d u P r e l, Mistyka starożytnych Greków. Przeł. J. K r e t z. Lwów b.r., s. 75.
Zob. M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Młodopolskie doświadczenie transcendencji. W zb.: Stulecie
Młodej Polski, s. 109–117.
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go ocenił Jerzy Tynecki następująco: „okaże się ona zlepkiem – tworzonym często
pro domo sua – najróżnorodniejszych, często nie pierwszego gatunku systemów
filozoficznych”, których nie można potraktować jako kryterium oceny twórczości
poety52. Trudno więc jednoznacznie uznać Platona za inspirację dla dzieł Micińskiego, nawet dla wątków tak – wydawałoby się – źródłowo bezsprzecznie Platońskich
jak anamneza. Poeta prawdopodobnie czerpał wiedzę o niej wprost z dialogów53,
ale wykorzystując to pojęcie w swej twórczości, tak mocno je przekształcił, że ledwie
przypominało ono swój Platoński oryginał. Pozostało właściwie tylko wspólne słowo.
Zdarza się to zresztą w recepcji poetyckiej nader często, że nawet przy powoływaniu
się wprost na Platona dokonywane są na materii Platońskiej przetworzenia idące
tak daleko, że nie pozwalają na jednoznaczne oddzielenie śladów koncepcji Platona
od romantyzmu czy mistycyzmu przełomu wieków ani na stwierdzenie oryginalności i źródłowego charakteru Platońskiej inspiracji.
Podsumowując doktorat Micińskiego, wypada zauważyć, że z powodu konfliktów osobistych i niemożności poddania się przez autora rygorom naukowym,
a także na skutek niezaakceptowania pasji literackich doktoranta przez niedoszłego promotora nie udało się doprowadzić do ukończenia rozprawy. Konsekwencją
zniechęcenia Micińskiego do Lutosławskiego stało się zarzucenie pracy nad Platonem, którego twórczość dojrzała, dialektyczna, bogata filozoficznie, nie miała już
dla Micińskiego początkowego poetyckiego i mitologicznego powabu.
Lutosławski też zapewne rozczarował się poetą, który nie spełnił jego oczekiwań
jako autor rozprawy doktorskiej kontynuującej i rozwijającej badania opiekuna:
„Filozof chce mieć za ucznia filozofa, a nie literata”54. Na ucznia, który dzieliłby
pasje Lutosławskiego, musiał on czekać niemal trzy dekady. Dopiero podczas zatrudnienia Lutosławskiego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w okresie
międzywojennym został napisany i z sukcesem obroniony doktorat O rozwoju poglądu Platona na duszę55. Jego autorem był Benedykt Woyczyński, znakomicie
zapowiadający się młody badacz, filolog i historyk filozofii, którego karierę przekreśliła przedwczesna śmierć. Dysertacja Woyczyńskiego stanowiła spóźnioną realizację planu i nadziei Lutosławskiego, powstała pod jego kierunkiem, na podstawie
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J. T y n e c k i, Tadeusz Miciński. Młodość – początki literackie. „Prace Polonistyczne” 1960, s. 182.
Pisał o tym także E. K u ź m a (Oksymoron jako gest semantyczny w twórczości Tadeusza Micińskiego. W zb.: Studia o Tadeuszu Micińskim, s. 196): „Wchłonął Miciński całą tradycję monistycznej filozofii, chociaż wydaje się, że wiedza o niej nigdy nie była systematyczna ani głęboka”. Synkretyzm Micińskiego w sferze religijnej, kulturowej, gatunkowej, posunięty aż do deformacji,
uczyniła kluczem interpretacyjnym C. S u s z k a (W poszukiwaniu utraconej jedni. O synkretyzmie
kulturowo-religijnym w twórczości Tadeusza Micińskiego. „Ruch Literacki” 2001, z. 2). Zob. też
S i e n k i e w i c z, op. cit., s. 86.
S i e n k i e w i c z (op. cit., s. 99–102), uważając, że preegzystencja, anamneza i metempsychoza
u Micińskiego mają swe źródło w filozofii Platona, uzasadnia ten fakt znajomością jego dialogów
i cytuje przywoływany tu już list Micińskiego do Lutosławskiego, w którym poeta deklarował lekturę większości dialogów w języku greckim, ale pomija milczeniem dopisek Lutosławskiego, że były
to ledwie cztery z nich.
S o s n o w s k i, Playa de Mera, s. 16.
Rozprawa ta została wydana stosunkowo niedawno w opracowaniu naukowym Z. N e r c z u k a
i J. P a w l a k a: B. W o y c z y ń s k i, O rozwoju poglądu Platona na duszę. Toruń 2000.
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opracowanej przez niego chronologii dialogów, podejmowała i rozwijała jego wnioski dotyczące Platońskiej koncepcji duszy.
Miciński – istotnie – filozofem nie był. Gdyby jednak Lutosławski zdołał zachęcić go do tłumaczenia dialogów, oddaliby obaj kulturze polskiej znaczną przysługę,
ponieważ wydaje się, że Miciński dysponował dość dobrym warsztatem translatorskim, który pozwalał mieć nadzieję na zwieńczenie sukcesem kilku przynajmniej
przekładów. Mogłoby to stanowić udane połączenie literackiego powołania Micińskiego z materią filozoficzną, Platońską. Niestety, tak się nie stało.
Abstract
TOMASZ MRÓZ University of Zielona Góra
TADEUSZ MICIŃSKI’S UNFINISHED DOCTORAL DISSERTATION ON SOUL IMMORTALITY
IN PLATO’S PHILOSOPHY
The subject of the article is a dissertation by Tadeusz Miciński who attempted to obtain the degree of
doctor of philosophy under supervision of a philosopher Wincenty Lutosławski, a worldwide famous
Plato’s dialogues scholar. The thesis referred to the problem of soul immortality and was never completed. The remaining handwritten fragments are initial parts of the dissertation and include the supervisor’s remarks and translations of small excerpts of Dialogues done for the purpose of the paper.
The article presents the history of a complex relationship between Lutosławski and Miciński, consisting
of, inter alia, Miciński’s help in Lutosławski’s language statistics calculations, and subsequent
Lutosławski’s criticism of Miciński’s poetry. The analysis of the available handwritten fragments allows
for a revision and specification of some of the opinions on Miciński’s translational history effects and
Platonic inspirations in his poetry.
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„RAPTUS EUROPAE. DZIENNIK” JÓZEFA WITTLINA
Intymistyka1 powstaje m.in. z przeznaczeniem „dla potomnych, jak pamiętnik” oraz
„jako źródło, środek do osiągnięcia informacji” przez czytelnika2. Jest to jej drugorzędna, uboczna funkcja w stosunku do centralnej – autobiograficznej. Zrodzone
z myśli o odbiorcy, bodźce te mają charakter pragmatyczny. Niektóre z nich stanowią odpowiedź na czytelnicze zapotrzebowanie, inne – zamiar wywarcia wpływu na
adresata. Małgorzata Czermińska, badaczka literatury intymnej, wskazuje źródło
zaciekawienia nią, łączące autora i czytelnika: to „pewna postawa autora wewnętrznego wraz z zakładaną w tekście postawą odbiorcy”, „element wspólny, nazywany
przez Lejeune’a podobieństwem”3.
Czermińska przypomina ponadto, że istnieją dwa zasadnicze podejścia autobiograficzne, rzadko występujące w homogenicznym, konsekwentnym kształcie – ekstrawertywna i introwertywna (autorefleksyjna). Dla intymisty-ekstrawertyka pierwszorzędne, docelowe znaczenie ma świat oglądany „przez pryzmat doświadczeń”, co
w praktyce sprawia, iż jego dzieło klasyfikowane będzie jako „literatura pamiętnikarsko-wspomnieniowa”, „literatura faktu” („Mniej ważne, kim był, ważniejsze, że
b y ł p r z y t y m”). Introwertyk tymczasem traktuje otoczenie jako „źródło impulsów
dla przeżyć rozgrywających się wewnątrz Ja”, tworzy „literaturę wyznania” („Tu
wartością poszukiwaną jest osoba, podmiot poznający i przeżywający. [...] Świat
zewnętrzny może być darzony wielkim zainteresowaniem, ale zawsze ukazuje się
w perspektywie osobistego punktu widzenia [...]”)4. Autobiograf ekstrawertywny

1

2

3
4

II-3.indd 149

Określenie „intymistyka” stosuje w swoich pracach podejmujących problematykę autobiografii
M. C z e r m i ń s k a (Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie. Gdańsk 1987, s. 8, 9 n.).
Posługuje się nim także R. L u b a s - B a r t o s z y ń s k a (Między autobiografią a literaturą. Warszawa 1993, s. 14–15): „Termin »intymistyka« odnoszony jest do literatury uwzględniającej tematy
intymne, tzn. medytacje introwertyczne, sekrety duszy, życie codzienne we wnętrzu domu, prosty
sposób życia, bez emfazy. [...] później język specjalistyczny historyków literatury dorzucił drugie
znaczenie terminu, oznaczające praktykowanie dzienników intymnych. [...] ogarnianie mianem
»intymistyka« wszystkich typów tekstów autobiograficznych wydaje się kontaminacją znaczeń dwu
omówionych wcześniej pojęć »intymizm«: tego, które jest nazwą zbiorczą dla dzienników intymnych,
oraz intymistyki jako literatury nasyconej intymizmem”.
C z e r m i ń s k a (op. cit., s. 8) rozwija tę myśl, ustalając bodźce tworzenia intymistyki różnego rodzaju: „Autobiografii nie pisze się ani dla siebie, jak dziennik, ani dla kogoś bliskiego, jak list. Pisze
się ją dla potomnych, jak pamiętnik. Ale pisze się ją o sobie – nie jak pamiętnik”.
Ibidem, s. 11, 12.
Ibidem, s. 18–19.
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zwraca się do „wielu”, którzy „n i e w i d z i e l i, a powinni się dowiedzieć”5, intymista introwertywny natomiast postrzega odbiorcę jako jednostkę szczególną, zdolną
go zrozumieć, wobec czego nie tyle udziela adresatowi informacji na własny temat,
ile powierza mu swoją „wewnętrzną przestrzeń”. Którąkolwiek z autobiograficznych
postaw przybiera bowiem autor, deklaruje ją odpowiednio także czytelnik przez
wybór lektury pamiętnika bądź autobiografii sensu stricto6.
„Autobiografia” Wittlina nie ma zwyczajowego kształtu powieściowego, nie
zamyka się w jednym tekście, lecz wykracza poza jego granice, obejmując żywiołem
intymistycznym cały dorobek literacki Wittlina: zapiski dziennikowe, notatki, listy,
eseje, prozę, poezję. Poeta nigdy nie zamierzał pisać autobiografii. Wyznał jednak,
że bez intencji i zamysłu kompozycyjnego ją stworzył. Nie pozostawił też tekstu,
który można by potraktować jako program artystyczny, ale oświadczył, iż nie
uznaje najdoskonalszej formy bez treści, stroni od „pustych słów”7 oraz dochowuje wierności „hardemu imperatywowi, nakazującemu ostrożność w kształtowaniu
opinii, nawet przy budowie zdań i komponowaniu obrazów”8. Wyjaśnieniem, w jaki sposób powstała jego „autobiografia”, są prolegomena do Orfeusza w piekle
XX wieku:
Nigdy nie pisałem pamiętników, nie prowadziłem dzienników i nie zamierzałem pisać autobiografii. Wydaje mi się, że każdy uczciwy utwór literacki zawiera pierwiastki autobiograficzne [...]. Najlepsze,
najbardziej szczere autobiografie komponuje się z zamiarem, że będą autobiografiami. A wszelka kompozycja, na pozór nawet bezładna, musi być posłuszna prawom harmonii i kontrapunktu. [...] autobiograf musi dokonać wyboru z całego materiału, jakim rozporządza. [...]
Orfeusz w piekle XX wieku może uchodzić za autobiografię. Od innych różni się tym, że jest autobiografią niezamierzoną i niekomponowaną. Złożyły się na nią nie powiązane z sobą epizody życia autora oraz okruchy myśli, chwytanych w ciągu czterdziestu lat [...]9.

Mimo tych deklaracji Wittlin pozostawił po sobie „pamiętnik”, który dotychczas
nie został opublikowany10. Są to notatki dziennikowe, dziś dostępne w rękopisach,

5
6

7

8
9
10
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Ibidem, s. 19.
C z e r m i ń s k a (ibidem, s. 9) uzupełnia: „Równolegle – i na zasadzie sprzężenia zwrotnego – kształtują się dzisiejsze oczekiwania czytelnicze. Zainteresowanie dla autobiografizmu okazuje się cząstką ogromnej poczytności tzw. literatury faktu [...]”.
Zob. J. W i t t l i n, Puste słowa. W: Orfeusz w piekle XX wieku. Posł. J. Z i e l i ń s k i. Kraków 2000,
s. 138–140 (pierwodruk: „Tygodniowy Przegląd Literacki Koła Pisarzy z Polski” 1942, nr 9):
„W epokach jak nasza, napełnionych aż nadto konkretną treścią, w epokach katastrof i wstrząsów
– bujnie zakwitają puste słowa. [...]
Nie chcę być sam podejrzewany o używanie pustych słów, więc powiem pokrótce, co za takowe
uważam. Są to dźwięki mowy ludzkiej, nie odpowiadające żadnym wyobrażeniom. Ani konkretnym,
ani abstrakcyjnym. Lub też dźwięki wyrażające treści fałszywe, zdeformowane moralnie, uczuciowo i materialnie. Sprawą tą zajmuję się od dawna, prawie tak długo jak literaturą”.
J. W i t t l i n, Pisma pośmiertne. W: Pisma pośmiertne i inne eseje. Wybór, oprac., przedm. J. Z i el i ń s k i. Warszawa 1991, s. 23.
J. W i t t l i n, Przedmowa. W: jw., s. 194–195. Pierwodruk Przedmowy ukazał się w Orfeuszu
w piekle XX wieku (Paryż 1963, s. 6–7), z adnotacją: „New York, Riverdale, w październiku 1962”.
Według informacji uzyskanych od Wittlin Lipton, kompletne oryginały owych materiałów autobiograficznych zostały przekazane przez córkę pisarza do Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
w Warszawie, do Działu Rękopisów, co potwierdziła 7 I 2014 kustoszka tego działu, M. Wichowska.
W prywatnym archiwum Wittlin Lipton pozostały dwie kopie rękopisów: 4 luźnych stronic zapisków
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maszynopisach, a także w wersji cyfrowej11. Były prowadzone od lat dwudziestych
XX wieku do roku śmierci Wittlina, a obejmują – spośród prozy literackiej: fragment rękopisu Soli ziemi, notatki do drugiej części i projekt trzeciej części Powieści o cierpliwym piechurze oraz projekt koncepcji całej trylogii, notatki do zamierzonych powieści nacechowanych autobiograficznie: „żydowskiej” o Lwowie,
Aniołowie pokoju / Cudzoziemiec, a ponadto pomysły innych utworów prozatorskich
(Dżungla, Frak, Łazarz, Opowieść o nieczystym sumieniu, czyli Ballada głodowa,
Struna). W zakresie poezji i dramatu: brudnopisy opublikowanych wierszy i projekty nieukończonych utworów lirycznych, również notatki oraz fragment brudnopisu dramatu Barabasz. Poza tym zapiski z sześciu podróży do Europy w latach
1964–1969, a także plany zbiorów szkiców z podróży, notatki do tekstów autobiograficznych: Raptus Europae, Koty, Survivor, St. Frigidaire i Riverdale, pierwotne
wersje esejów opublikowanych i nieukończonych, listy do Zofii Starowieyskiej-Morstinowej, uwagi osobiste, zapisy obserwacji socjologiczno-psychologicznych
otoczenia emigracyjnego oraz rejestry adresów i numerów telefonów12.
Do pisania „pamiętnika”13 poeta zabierał się już w 1936 roku. Plan nie doszedł
wówczas do skutku, decyzja jednak zapadła. Zamiar prowadzenia diariusza, a tym
samym pierwszy wpis, został odnotowany 21 XI 1936 na trzech stronicach. Autor

11
12

13
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(trzech datowanych na 21 XI 1936 i dopełniającej je stronicy z 27 I 1937) oraz „dziennika” poety
Raptus Europae (98 stronic notesu), a także maszynopis owego tekstu. Spadkobierczyni twórcy
zachowała ponadto notatki z pięciu podróży ojca do Europy (13 stronic w formie wydruku komputerowego) i jedną stronicę maszynopisu Notatników, na której znajduje się Notatnik CXVI, 1957
i Notatnik CXXVI, 1963. W lipcu 2013 Wittlin Lipton podjęła decyzję o udostępnieniu w wersji
cyfrowej przechowywanych w swoich zbiorach dokumentów ojca Uniwersytetowi Rzeszowskiemu.
Od października 2013 w Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej, funkcjonującej
w obrębie Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, istnieje cyfrowe Archiwum
Józefa Wittlina, w postaci skanów udostępniane czytelnikom w Zbiorach Specjalnych Biblioteki
Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Zob. Cyfrowe Archiwum Józefa Wittlina. Na stronie: http://ifp.univ.rzeszow.pl/dokumenty/Cyfrowe_Archiwum_Jozefa_Wittlina.pdf (data dostępu: 5 XII 2013).
Wszystkie te archiwalia Wittlina zostały przekazane Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
w Warszawie przez żonę poety, Halinę Wittlin, oraz jego córkę, Elżbietę. Za konsultacje à propos
ineditów Wittlina dziękuję Pani M a ł g o r z a c i e W i c h o w s k i e j, kustoszce Działu Rękopisów
Muzeum Literatury w Warszawie.
We wspomnianych zapiskach z 1936 r. Wittlin określił swoje notatki „pamiętnikiem”, na s. 1 stosując cudzysłów, a na s. 3 z niego rezygnując. Na przestrzeni tych kilku stronic dokonał skreśleń
i poprawek, dlatego nieuzasadnione byłoby mniemanie, iż brak cudzysłowu jest kwestią przeoczenia; to raczej świadomy zamiar. Na kolejnej stronicy, datowanej 27 I 1937, zapiski nazwane zostały „dziennikiem” (zob. J. W i t t l i n, Notatniki, kopia rękopisu. Archiwum Józefa Wittlina). Zob. też
wykaz Zawartość cyfrowego Archiwum Józefa Wittlina. Na stronie: http://ifp.univ.rzeszow.pl/dokumenty/Zawartosc_Cyfrowego_Archiwum_Jozefa_Wittlina.pdf (data dostępu: 5 XII 2013). Raptus
Europae Wittlina nie stanowi typowej reprezentacji gatunku, podobnie jak i pamiętnik K. W i er z y ń s k i e g o, przyjaciela Wittlina i współtowarzysza jego emigracyjnego losu. Oba projektowane
były z zamiarem publikacji, lecz autorzy mieli różne motywacje: Wittlin – terapeutyczną, a Wierzyński – zarobkową (tekst był tworzony na potrzeby audycji radiowej). Jego Pamiętnik poety (Wstęp,
oprac. P. K ą d z i e l a. Warszawa 1991) to raczej zbiór „życiorysów” wierszy niż autobiografia pisarza; opowieść o losach Wierzyńskiego mniej jest istotna od prezentacji jego poezji. Pamiętnik
skamandryty zawiera charakterystykę Wittlina, jego bibliografię oraz informacje o działalności
w Skamandrze (ibidem, s. 101, 148–152, 185).
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przyznał, że czuje się zażenowany taką formą wypowiedzi, którą posługiwali się
wybitni przedstawiciele świata sztuki (z nazwiska wymienił Friedricha Hebbla).
Zadeklarował także, iż zakłada druk swego pamiętnika i jego czytelniczy odbiór:
Jakoś głupio się czuję w nowej roli pamiętnikarza. Wszystko, co do tej pory pisałem – było przeznaczone do druku. Ten pamiętnik też przeznaczam do druku, nawet nie chcę udawać, że piszę go
wyłącznie dla siebie. [...] W pisaniu pamiętników tkwi zawsze ziarno pychy. Pamiętnikarz sam niejako
nadaje sobie rangę u potomności, sam wyznacza sobie rolę w historii – oceniając, że to, co go prywatnie
zajmuje – może stać się interesujące po latach. [...] Ale w moim przypadku pisanie z myślą o czytelnikach
[...] jest ratunkiem dla sumienia, które nie może nie reagować na to, co się obecnie dzieje, a nie chcę
narażać mojej osoby – na zdeptanie przez tych, co buty mają podkute gwoździami i dlatego nami rządzą.
[...] nie daruję niczego, nie daruję, każde świństwo, każda krzywda, o której czytam w gazecie – wymaga od mego sumienia – natychmiastowego przeciwdziałania. Więc tu, w tym paryskim kajecie, pofolguję sobie i spełnię swój obowiązek wobec bliźnich14.

Istniały powody takiego właśnie pisania ważniejsze od literackich czy edytorskich:
rozliczenie się z własnym sumieniem i z przerażającą, wrogą współczesnością oraz
spełnienie obowiązku moralnego względem bliźnich, czyli złożenie świadectwa o prawdzie. Miały być one jednak realizowane w ukryciu przed opinią publiczną, a dokładniej przed faszystami grożącymi m.in. w „Polsce Zbrojnej” represjami w stosunku do
pisarzy żydowskiego pochodzenia. Na początku 1939 roku podczas zebrania Związku Literatów Polskich poeta Tadeusz Juliusz Demczyk wnioskował o interpelację
w Sejmie, która powinna skutkować wycofaniem z księgarń utworów Tuwima, Słonimskiego i Wittlina jako „zdrajców ojczyzny”. Wniosek poparł Ferdynand Goetel,
lecz Związek ów postulat odrzucił. Wskutek tej propagandy Ministerstwo Spraw
Wojskowych oskarżyło Wittlina o działalność antypaństwową i zdecydowało o osadzeniu autora Soli ziemi w Berezie Kartuskiej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
odroczyło wykonanie wyroku, ale prześladowania się nie zakończyły15. Zaprzestano
drukowania utworów Wittlina w podręcznikach szkolnych i emitowania na antenie
radiowej. Tuwim i Słonimski w „Wiadomościach Literackich” i „Robotniku” polemizowali z atakującymi. W obronie przyjaciół występowali publicznie Kazimierz Wie14
15
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J. W i t t l i n, [21 listopada 1936]. W: Notatniki, s. 1–2. Archiwum Józefa Wittlina.
W tygodniku „Prosto z Mostu” ukazały się napastliwe artykuły J. A. G a ł u s z k i Czym się karmi
młodzież w szkołach? (1939, nr 18) i T. J. D e m c z y k a W sprawie utworów pacyfistycznych
(1939, nr 22). Wraz z „Biuletynem Prasowym” przesłano pisarzowi 16 linczujących go, opublikowanych w prasie artykułów. Za apogeum przedwojennego antysemickiego ataku trzeba uznać
tekst J. P i e t r k i e w i c z a zatytułowany Poezja żydowska w języku polskim. Dywersja polityczna
i kulturalna, drukowany pod pseudonimem E u g e n i a Z d e b s k a w „Jutrze Pracy” (1939,
nr 14/15), którego autor nawoływał do eksterminacji trójki uznanych w Polsce twórców oraz do
konfiskaty wszystkich ich książek. Późniejszy szanowany powieściopisarz oraz tłumacz poezji
polskiej na język angielski (i odwrotnie), w 1939 r. agitował: „Nie ma złudzeń, wiadomo, z kim mamy
do czynienia. Za takie wiersze odbiera się obywatelstwo polskie. Do Berezy wsadzano młodzież
narodową. Nie wsadzano natomiast najohydniejszych dywersantów, łotrów zasługujących na
szubienicę [...]: Tuwima, Słonimskiego, Wittlina i cały legion pacyfistów od Sterna i Wata aż do
Alberti. [...] Tego dłużej tolerować nie można. Musimy wiedzieć, kogo gościmy wspaniałomyślnie
w naszym państwie. I to przez tyle lat” (E u g e n i a Z d e b s k a, op. cit.). Wkrótce ukazał się kolejny pamflet J. P i e t r k i e w i c z a, Pacyfistyczna mafia, ogłoszony pod pseudonimem E u g e n i a
Z d e b s k a w „Polsce Zbrojnej” (1939, nr 30) i przedrukowany w tygodniku „Prosto z Mostu”.
Równie agresywne było wystąpienie J. E. S k i w s k i e g o Ich „pacyfizm”. Apoteoza rozbestwionego tłumu i wstręt do żołnierskiego ideału („Kronika Polski i Świata” 1935, nr 25).
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rzyński, „Szperacz” (Maria Danielewicz-Zielińska), Stanisław Ryszard Dobrowolski,
Jan Gromicz, Leonid G. Hanin, Stanisław Jerzy Lec, D. Szydłowski, Tymon Terlecki
i Wanda Melcer. Pod pseudonimem „jam.” za oskarżanymi ujął się też w swoim piśmie
Mieczysław Grydzewski. Wittlin milczał16.
Prowadzenie pamiętnika zapoczątkował zatem strach przed konsekwencjami
(nędzą, utratą pracy przez żonę poety, losem córki) wypowiedzenia prawdy na forum,
co mimo wszystko Wittlin rozważał:
rozmawiałem dziś telefonicznie z Tuwimem i on właśnie odradził mi publikowanie w „Wiadomościach
Literackich” artykułu polemizującego z „Polską Zbrojną”. Choćbym miał rację i pisał mądrze – zakrzyczą
mnie faszyści, zwymyślają od Żydów. Żydowi, będącemu polskim pisarzem – dzisiejsza chwila nakłada
nie jeden, ale dziesięć namordników17.

W tej sprawie, zarazem osobistej i nie (jak również w sprawie ewentualnej reakcji na aresztowanie Mariana Czuchnowskiego i sposób potraktowania go przez
władze), Tuwim odwiódł przyjaciela od zabrania głosu w prasie. Częściowe uspra16

17
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Córka pisarza wspomina rozmowy rodziców, prowadzone w języku francuskim, a potem niemieckim,
dotyczące nasilających się napaści w polskiej prasie nacjonalistycznej. Później sama potajemnie
je przejrzała, zapamiętując, iż „pojawiły się wstrętne karykatury ojca oraz dwóch jego kolegów,
poetów Juliana Tuwima i Antoniego Słonimskiego, przedstawionych ze zniekształconymi przerysowanymi profilami dyndającymi na szubienicy. Gdy prowadzili wykłady na uniwersytecie, oni oraz
mój ojciec wymagali policyjnej ochrony przed hordami antysemickich studentów. Pacyfistów traktowano jak zdrajców. »Oddziały endeckie«, jak je nazywano, okładały liberałów i żydowską inteligencję kijami zakończonymi żyletkami [...]” (E. W i t t l i n L i p t o n, Z dnia na dzień. Reportaż
z modą w tle z czasów zawieruchy. Przeł. L. MacMillan. Toruń 2012, s. 40); „Matka ostatecznie
podjęła decyzję o wyprawieniu ojca [za granicę – E. W.] po antysemickich atakach opublikowanych
w faszystowskiej, »endeckiej« prasie, gdzie sugerowano, że ojciec powinien zostać zesłany do Berezy Kartuskiej za swe pacyfistyczne idee, oraz gdy po raz pierwszy odmówiono mu wydania paszportu. Nom de plume jednego z autorów tych haniebnych artykułów brzmiał »Zdębska« [!] – pod
kobiecym nazwiskiem krył się szanowany polski poeta. Później w Ameryce przepraszał ojca ze
skruchą. Ojciec, choć głęboko dotknięty, podziękował mu, że zmusił go do opuszczenia Polski,
w ten sposób pośrednio ratując mu życie” (s. 305, przypis 43). Pisze na ten temat również
N. T a y l o r - T e r l e c k a, TT i JW. Posłowie. Skrypt. B.m., 2013, s. 1–2. Pietrkiewicz nie odwołał
swoich obraźliwych słów. Rozgoryczenie budziły w Wittlinie wieści o edycji tomu wierszy Pietrkiewicza w r. 1965, zwłaszcza zaś treść przedmowy, o której redakcję podejrzewał samego poetę. Tekst
ów stanowił w pewnym sensie ekspiację, jednak J. W i t t l i n odniósł się do niego bardzo ironicznie w liście do W. Iwaniuka, z 1 XII 1965 (w: J. W i t t l i n, K. W i e r z y ń s k i, A. J a n t a - P o łc z y ń s k i, Samotność słowa. Z listów do Wacława Iwaniuka. Oprac., wstęp L. M. K o ź m i ń s k i.
Lublin 1995, s. 58): „przedwojenna, oenerowska »działalność«, kulminująca nagonkę w prasie
(w organie WP „Polska Zbrojna”) na Tuwima, Słonimskiego i na mnie, odniosła, jeśli chodzi o mnie
– ten skutek, że opuściłem Polskę przed wojną. Ten okres działalności publicznej powinien dziś
w najlepszym razie być pominięty milczeniem, a nie sławiony takim zdaniem: »Nie naiwny to, ale
krytyczny i przewidujący patriotyzm, który uczył o d w a g i c y w i l n e j« (podkr. moje). Rzeczywiście,
wielka to była odwaga cywilna napadać w latach 1938–1939 na trzech poetów żydowskiego pochodzenia i oskarżać ich o zdradę itp.” W owej wypowiedzi autor Hymnów dostrzegał „rehabilitację
żyletkarstwa” i dodawał: „Osobiście mu przebaczyłem, gdy napisał do mnie po moim pobycie
w Londynie, gdzie nie miał odwagi się ze mną widzieć. Przebaczyłem, ale nie zapomniałem” (ibidem).
Wracał do tej sprawy w listach z września 1966 i z kwietnia 1971 (ibidem, s. 67). Informacje na
temat ataku antysemickiego z r. 1939 zob. J. S t r a d e c k i, Julian Tuwim. Bibliografia. Warszawa
1959, s. 175. – J. T u w i m, Listy do przyjaciół-pisarzy. Oprac. T. J a n u s z e w s k i. Warszawa
1979, s. 103.
W i t t l i n, [21 listopada 1936], s. 2.
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wiedliwienie owej decyzji Wittlin znajdował w fakcie publicznego wypowiadania
się za pośrednictwem sztuki, a więc nie – zupełnego milczenia. Konieczne okazało się jednak mówienie wprost, bezpośrednio, wyrażenie wszystkiego bez jakichkolwiek ograniczeń – „W imię Boże”, bo takie motto pierwotnie nadał swym notatkom
autor. To posłannictwo miał i mógł, w przekonaniu Wittlina, spełnić pamiętnik:
Nikogo niech nie dziwi wezwanie „W imię Boże”, które napisałem na pierwszej karcie tego pamiętnika, tak jak to czynią uczniowie w swoich kajetach. Imieniem Boga pragnę odżegnać szatana, szatana
obłędu rządzącego dziś połową świata, odżegnać od mojej duszy, od mojego intelektu i wezwać tym
imieniem na pomoc łaskę prawdy, której pragnę służyć do końca życia18.

Kolejny wpis, datowany dopiero 27 I 1937, stanowi informację o braku sił
i nudzie związanej z prowadzeniem „dziennika”. Dodać należy, że analogiczne odczucia towarzyszyły wówczas poecie przy każdej czynności związanej z tworzeniem
lub lekturą, problemem nie była więc chyba forma autobiograficzna, lecz nastawienie wewnętrzne.
Za realizację zamiaru prowadzenia pamiętnika, zamiaru deklarowanego i przerwanego tuż po rozpoczęciu pisania w 1937 roku, uznać można Raptus Europae.
Dziennik19, który jest obecnie opracowywany prawdopodobnie z myślą o wydaniu20.
Notatki w nim zawarte dotyczą wojny – najwcześniejszych jej sygnałów i oznak,
wybuchu, niewyobrażalnego strachu i bezsilności obywateli zmuszonych do ucieczki z kraju i z kontynentu oraz do wieloletniej tułaczki. Jest to świadectwo dramatu artysty pochodzenia żydowskiego i polskiego.
Nauczony doświadczeniem pierwszej wojny światowej, w której brał udział,
dostrzegający przerażającą ewolucję sposobów i narzędzi walki, Wittlin rozumiał
i obiektywnie oceniał sytuację żołnierzy z 1939 roku, wobec czego z dużą delikatnością i pokorą wypowiadał się na ten temat. Czuł się „piewcą tamtej”, a „ofiarą
obecnej” wojny, jak pisał 1941 roku przy okazji amerykańskiej edycji Soli ziemi21.
To przekonanie pozostało w nim, gdy postanawiał i rozpoczynał prowadzenie
dziennika.
Raptus Europae wydaje się przy pierwszym zetknięciu zbiorem impresji utrwalonych w drodze z Warszawy do Nowego Jorku od 1939 do 1940 roku. Zapiski
dotyczące pierwszego etapu wojny w Europie przeważają, trudno jednak sprecyzować, w jakim okresie powstawały. Nietypowy to diariusz – prowadzony, być może,

18
19

20

21
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Ibidem, s. 3.
J. W i t t l i n, Raptus Europae. Dziennik. Archiwum Józefa Wittlina. Do rękopisu będę dalej odsyłać
skrótem R, a do maszynopisu – M (liczby po skrótach oznaczają numery kart lub stronic). Ponieważ
ani żonie, ani córce Wittlina nie udało się odczytać rękopisu dziennika (ze względu na wyjątkowo
niewyraźny charakter pisma Wittlina), wersja maszynopisowa została sporządzona w ostatnich
latach przez E. Bortkiewicz-Vidal i J. Niećkę na prośbę E. Wittlin Lipton. W maszynopisie brakuje
s. 49. Od rękopisu odróżniają go ponadto poprawki w grafii hiszpańskich słów i drobne adnotacje
wprowadzone przez córkę autora oraz oznaczenia „x”, „xx”, „xxx” naniesione tym samym piórem
co poprawki.
T a y l o r - T e r l e c k a (op. cit.) wykorzystała informacje pochodzące z Wittlinowego Raptus Europae
w swoim tekście, który jako skrypt został przesłany w 2013 r. Wittlin Lipton do wglądu. Na podstawie swojej rozmowy na ten temat z córką poety oraz z podtytułu skryptu wnioskuję, że autorka
przygotowuje go do wydania.
J. W i t t l i n, Przedmowa do „Soli ziemi” (1941). W: Pisma pośmiertne i inne eseje, s. 351.
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na co dzień, choć sprawia raczej wrażenie ciągu myślowego z kilku kolejnych dni.
Niewykluczone, że poeta notował na bieżąco, podczas ucieczki, co wyjaśniałoby
poniekąd wyjątkową lakoniczność zapisków: jedno lub parę zdań, równoważnik
zdania, sekwencja wyrazów, wyraz. Jeśli nawet przyjąć, że jest to diariusz, wykracza on w przeszłość poza teraźniejszość autora (w tekście poza wskaźnikiem
temporalnym „dziś” pojawia się też „dawniej”). Zapowiadająca retrospekcyjną
perspektywę apostrofa do córki („Źrebak”) przypomina formułę z sekretnego pamiętnika:
To, co chciałem powiedzieć kiedyś „ludzkości”, mówię tylko Tobie, Źrebaku. Ty jesteś moją ludzkością. Za Twoją duszę jestem odpowiedzialny przed Bogiem. Dusza ludzkości dawniej bardzo mi leżała na sercu. Dziś nie wiem nawet, czy ludzkość ma duszę. [M 2]

Bardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza, według której autor odtwarzał
przebieg zdarzeń z pamięci, ze znacznego – zarówno czasowego, jak i emocjonalnego – dystansu: miesięcy, a może lat. Notatki-impresje nie zachowują bowiem chronologii, rozpoczynają się od zapisków z 1939 roku, potem jednak daty są przemieszane. Notatka datowana najpóźniej pochodzi z końca października 1945 (R 68,
53), w takim wobec tego okresie Wittlin rozpocząłby najwcześniej swe zapiski.
Założenie to potwierdzają prowadzenie „dziennika” z zamiarem opublikowania go
i ewidentne ku temu przygotowywania, widoczne w tekście: usystematyzowany spis
treści i zestawienie motywów do opracowania; powtarzające się adnotacje: „WSTĘP”,
„POCZĄTEK. ZACZĄĆ”, „Ewentualnie zacząć...”, „Zakończenie”, „W zakończeniu”,
„TYTUŁ I PODTYTUŁ”; sformułowania typu: „Opisać, jak to było...”, „LUB INNA WERSJA...”, „Przedstawić Polaków...”, „porównać rolę...”, „rozwinąć motyw...”, „Zrobić
mit Syreny...”, „Zanalizować stosunek...”, „JESZCZE RAZ poruszyć, czym jest...”,
„powtórzyć i zakończyć rozdział...”, „zacytować Prousta...” itp. Tak konkretne plany
wydawnicze i twórcze nie były snute raczej podczas rozpaczliwych starań o sprowadzenie do Paryża z bombardowanej Warszawy żony i kilkuletniej córki albo
w trakcie wspólnej ucieczki z opanowanej przez hitlerowców części Europy, lecz
przypuszczalnie już w sytuacji bezpiecznego oddalenia. Zresztą pisarz pozostawił
w „dzienniku” (poza podtytułami) wyraźne wskazówki formalne, które właściwie
rozstrzygają kwestię momentu powstawania dziennika. Zacytujmy:
ZESZŁOROCZNY ŚNIEG. Z tej przywary można by na upartego zrobić cnotę. Że niby potrzebny
jest dystans i spojrzenie niejako już o s t u d z o n e. Wiesz, że twój ojciec umie się martwić i przez lata
te zmartwienia paraliżowały jego myśl i pracę. On nie lubi pisać o grozie, dopóki ta groza trwa i drga
życiem, a raczej śmiertelną agonią ludzi. Nie lubi pisać o grozie, dopóki na niej nie wyrosła trawa i nawet parę kwiatuszków. Skłonność twego ojca do bajania też stoi na przeszkodzie opisywaniu wypadków,
które się dzieją. Twój ojciec jak gdyby nie widział tego, co się dzieje i w czym bierze udział, natomiast
ma wyostrzony wzrok jedynie na wspomnienie tego, co się działo. A wiadomo, jakim fałszerzem jest
pamięć.
LEGENDY. Nie lubi pisać o tym, co się dzieje, aż z tego nie wyrośnie legenda. [R 87]22

Podobne wyjaśnienie zawiera list do Witolda Gombrowicza z 1952 roku23. Re22
23
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Wittlin jest autorem wiersza Mała legenda, prozy poetyckiej Legenda lwowska oraz eseju-gawędy
Mój Lwów.
Fragment listu opublikowany w Korespondencji Witolda Gombrowicza (t. 1: Walka o sławę. Cz. 1:
Witold Gombrowicz, Józef Wittlin, Jarosław Iwaszkiewicz, Artur Sandauer. Układ, przedmowy,
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trospekcyjność, gawędowość i nostalgia24, które wymienił poeta, stanowią cechy
wyróżniające całą jego twórczość i składają się na istotę „lwowianizmu”25.
Autor zatytułował swoje zapiski Raptus Europae. Dziennik26, choć na jednej
z ostatnich stronic pojawia się spolszczona i zmodyfikowana wersja, a właściwie
sprecyzowanie tytułu – Porwanie Europy. Próba legendy (R 92). W ten sposób poeta wytyczył kierunek interpretacji swoich notatek, decydując się na tłumaczenie
„raptus” jako uprowadzenie’/ rabunek’, nie zaś – rozdarcie’27, i uściślając, że
przedstawi „Europę jako żywą osobę” (R 74)28. Dwie wersje podtytułu proponują
natomiast kwalifikację gatunkową tekstu i nie są w tej kwestii zgodne, przy czym
jeden nie wyklucza drugiego, jeśli przyjąć, że dotyczą dwóch osobnych tekstów,
spośród których żaden nie stanowi regularnego dziennika. Pierwszy z nich, zatytułowany Raptus Europae. Dziennik, to rękopis lokujący się na pograniczu pamiętnika i notatnika, zawierający esencję i szczątki wspomnień, cytaty29, odwołania

24
25

26

27

28

29
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przypisy J. J a r z ę b s k i. Kraków 1996, s. 50–51). Zob. też wyznanie J. W i t t l i n a à propos
pracy nad nekrologiem Z. Bohdanowiczowej, uczynione wobec W. Iwaniuka w liście z 21 IX 1966
(w: W i t t l i n, W i e r z y ń s k i, J a n t a - P o ł c z y ń s k i, op. cit., s. 60).
Nostalgiczny charakter mają zwłaszcza dziennikowe wspomnienia artysty o Warszawie. Zob.
R 55–56; M 55–56.
Właściwości te cechują przede wszystkim opowieści Wittlina o Lwowie – mieście jego dzieciństwa
i młodości. Oddający istotę „lwowianizmu” język gawędy jest swobodny, barwny, żartobliwy, pełen
lokalnych kolokwializmów, anegdot – tylko czasem kontrapunktowany wspomnieniem prześladowań Żydów, obozów koncentracyjnych czy wizją duchów i cieni na miejscu wymordowanych
mieszkańców miasta. Lwowianizm albo (jak go synonimicznie Wittlin nazywa) „lwowską nutę”,
„lwowską osobliwość” współtworzy piękna staropolszczyzna (m.in. zaczerpnięte od J. B. Zimorowica wyrazy: „kolury” – gwiazdy, „szeliny” – krzaki), ponadto Wittlinowskie „boć”, „niezwyczajni
[czegoś]” oraz śpiewność (onomatopeiczność słów, odmienna tonacja i zabarwienie). Decydują one
o ponad- i pozaczasowości sztuki rodowitych lwowian i tych, którzy, tak jak Wittlin, lwowianami
się czuli. Zob. J. W i t t l i n, Mój Lwów. Oprac. graf. J. B o k i e w i c z. Warszawa 1991.
Oto wyjaśnienie proweniencji tytułu: „RAPTUS EUROPAE. Rewia 14 lipca na Champs Elysées. Generałowie – uczeni na koniach. Śmiesznie wyglądają ci profesorowie przebrani za rycerzy. Rola konia
w patetyzmie wojny. Ci profesorowie zbawią Francję, a Francja świat, od zmotoryzowanego diabła?”
(R 44).
Zob. Słownik łacińsko-polski. Oprac. K. K u m a n i e c k i według słownika H. M e n g e g o i H. K op i i. Warszawa 1964, s. 418. Zob. też (R 84; M 84): „Ew. zacząć: I znów porwali nam Europę. Kto?
Sami Europejczycy”.
Bardziej czytelne stają się w tym kontekście pytania: „Czy wróci Europa? Czy wróci Francja, Paryż
i Lwów? Ze swymi [r. 40] porankami, ze swymi zapachami? Czy wróci Marsylia ze swym zaczarowanym smrodem?” (R 39); „Tu Europa siedziała w loży zasłuchana w bicie własnego serca. [...] Tu
Europa stąpała w posuwistych sarabandach” (R 78).
W i t t l i n przytoczył w Raptus Europae następujące teksty – w większości we fragmentach – w takiej kolejności: La Chanson du mal-aimé G. Apollinaire’a, Księga Psalmów (np. Ps 23), Hymne
à la justice A. Chéniera, Marseille J. Supervielle’a (prawdopodobnie – pisarz nie podał nazwiska),
Réflexions sur la guerre en Pologne gen. L. Partouneaux, wypowiedź G. Bernanosa (bez tytułu
i wskazania źródła), La Vie errante G. de Maupassanta, La Mort du père R. M. du Garda, Napoleon J. Bainville’a, Journal de Salavin G. Duhamela, Liberté, liberté chérie... P. Mendès-France’a,
wypowiedź gen. M. Weyganda (bez tytułu), Das falsche Gewicht (bez wskazania autora – J. Rotha),
Monte Cassino Dantego, Histoire de la littérature française de 1769 à nos jours A. Thibaudeta,
Les Misérables V. Hugo, anonimową Pieśń o Rolandzie, utwory A. Suarèsa: Marsiho i Vue sur
l’Europe, Carnet de route du Juif errant A. Arnoux, Le Désert A. Camus. Poeta powołał się ponadto na cykl grafik F. Goi Okropności wojny, zamierzał przynajmniej raz zacytować M. Prousta,
a pisząc o strachu, oprzeć się na ustaleniach S. Kierkegaarda i M. Heideggera.
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do własnej twórczości30 oraz zalążki nowych tekstów autorskich31 – próby charakterystyk i dialogów, uwagi na temat kompozycji, spisy motywów do opracowania
(M á2ñ), a także informacji do sprawdzenia lub znalezienia. Wszystko to zarejestrowane zostało w układzie strumienia świadomości, wywołanego wydarzeniami
z czasu wojny. Tytuł Porwanie Europy. Próba legendy oznaczałby natomiast dzieło projektowane w dziennikowych zapiskach. Notatki byłyby w tym kontekście
warsztatem pracy Wittlina, w którym planował on i realizował początkowe wersje
utworów literackich o wspólnej – wojennej – tematyce. Tytułowa legenda stanowiłaby jeden z nich albo odnosiłaby się do całego tomu. Mogłaby też spełniać równocześnie obie funkcje.
Hipoteza, iż planowane dzieło miało mieć charakter zbiorczy, znajduje potwierdzenie w zawartości zapisków, a także w informacji udzielonej przez autora listownie Zenonowi Kosidowskiemu32. Przytoczmy słowa Wittlina, w których ustala on
nastrój zamierzonej publikacji:
W całej książce uwypuklić biblijny patos naszej tułaczki. [...] W całej książce ton religijny, raczej
o Łasce mówić, a nie oskarżać losu [!]. W tonie pokory opowiedzieć to wszystko. [R 32; M 32]

Dwukrotne podkreślenie, że cała książka powinna być przeniknięta klimatem
Biblii, może dotyczyć każdego rozdziału lub szkicu, przy czym poszczególne szkice
mogą stanowić rozdziały – być zamkniętymi całościami, które łączy tematyka wojenna i zabarwienie religijne. Spis treści i niektóre wskazania w tekście33 potwierdzają plan podziału książki na rozdziały. W liście do twórcy Trans-Atlantyku poeta
zadeklarował, iż pracuje aktualnie nad Raptus Europae (bez podtytułu), czyli zbiorem esejów na tematy współczesne – być może, podał wtedy tytuł roboczy, jedyny
wówczas istniejący, albo ten, na który ostatecznie się zdecydował34. Niemniej
określił formę zbioru jako eseistyczną, co współgra z wyznacznikami legendy oraz
istotą „lwowianizmu”. Projektowany tekst (bądź zbiór tekstów) stanowił w zamierzeniu „próbę legendy” – a „próba” jest przecież synonimem „eseju”.
Na podstawie notatek można ocenić, jaka miała być treść wstępu (R 22, 27,
29, 32, 67, 85, 87, 90) i zakończenia (R 39, 55, 69) planowanej legendy oraz zawartość „książki”, z uwzględnieniem jej motta, adresatów, głównych bohaterów,

30

31

32
33
34
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Wittlin wspominał Piotra Niewiadomskiego, wykreował szkic obrazów poczekalni, nicowania ubrań
i Sądu Ostatecznego, korespondujących z opisami z Soli ziemi. Planował poza tym stworzyć „Całe
opowiadanie Struna, w związku z Filharmonią Warszawską” (R 72–87), gdzie chciał „Dać sylwetkę
Karola Szymanowskiego” (R 51). W roku 1938 opublikował wspomnienie o kompozytorze Karol
Szymanowski i jego śmierć („Wiadomości Literackie” 1938, nr 10).
Powtarzając notatkę o motywie zmotoryzowanych aniołów (tak samo zresztą jest w dzienniku nazwany również diabeł), poeta nakreślił sytuację liryczną wiersza Przed końcem świata, napisanego
prawdopodobnie w r. 1967, a wyliczając rodzaje wygnania, stworzył zarys eseju Blaski i nędze
wygnania z r. 1959 (R 60; M 60). Wittlinowy „dziennik” przypomina pod tym względem Dzienniki
J. L e c h o n i a (Dziennik. Wstęp, konsultacja edytorska R. L o t h. T. 1: 30 sierpnia 1949 – 31 grudnia 1950. Warszawa 1992; t. 3: 1 stycznia 1953 – 30 maja 1956 á1993ñ), które też zawierają
projekty utworów literackich, np. powieści o Horeszce, wiersza o A. Mickiewiczu (zob. zapiski Lechonia z września 1949 i z maja 1956).
Zob. J. W i t t l i n, Listy. Wstęp, oprac. T. J a n u s z e w s k i. Warszawa 1996, s. 93.
Wittlin zapisał np.: „powtórzyć i zakończyć rozdział...”, „Tytuł rozdziału...” (R passim).
Zob. Korespondencja Witolda Gombrowicza, s. 50–51.

2017-03-13 17:24:46

158

materiały i notatki

lejtmotywu. Motto oraz początkowa apostrofa, jak również inne występujące w treści Raptus Europae zwroty wskazują planowanych odbiorców „dziennika”. Wittlin
napisał go do i dla córki, do Boga i dla ludzkości, w której duszę „dawniej” wierzył
(może jeszcze w 1936 roku, gdy podjął decyzję o prowadzeniu diariusza). Określenie, do kogo autor adresuje swój pamiętnik, to dość powszechny zabieg, stanowiący główną lub dodatkową motywację do sporządzania osobistych zapisków. Skrępowany notowaniem intymnych uwag z myślą o ich opublikowaniu autor zapewne
potrzebował takiej mobilizacji. Do Boga odwoływał się w motcie – fragmencie Psalmu 56, 9 (M á2ñ), a w roku 1936 – w formule „W imię Boże”. Apostrofę poprzedzającą tekst i wszystkie pozostałe zwroty w tekście poeta skierował do córki, którą
zarówno na co dzień (jak wynika ze wspomnień Elżbiety Wittlin Lipton), jak
i w „dzienniku” nazywał „Źrebakiem”, znacznie rzadziej – „Kućką”, „dzieckiem”,
„Kunią”. Do ludzkości w sposób bezpośredni nie zwracał się wcale.
Autoidentyfikacje Wittlina w Raptus Europae można wskazać trzy. Pod kilkoma
notatkami widnieje podpis „ewent. AP”, co osoby odczytujące rękopis w konsultacji
z córką poety rozszyfrowały jako „A[nioł] P[okoju]” (R 1, 91, 94). W innych miejscach
omawianego dziennika autor parokrotnie określił siebie samego jako ruinę i raz
jako pustą muszlę (R 45). Nie zawsze, pisząc o sobie, twórca posługiwał się formami czasownikowymi w pierwszej osobie liczby pojedynczej – pojawiają się też czasowniki w pierwszej osobie liczby mnogiej i w trzeciej osobie liczby pojedynczej.
Wyraźne zabiegi konstrukcyjne – próby charakterystyki, dialogu, zarysowania
sytuacji – dotyczą postaci Balthasara Kinga (Baltazara Króla) i Ahaswera (A. H. Szwera). King to czarnoskóry jarosz przybyły z Nazaretu w stanie Kentucky do Bethlehem
w stanie Pensylwania (w innym miejscu przedstawiony po prostu jako Amerykanin),
który dotarł do Polski z armią generała Józefa Hallera, żeby walczyć ze znienawidzonymi hitlerowcami, i zginął tragiczną śmiercią35. Druga postać jest figurą Ahaswera – Żyda Wiecznego Tułacza – szewc (być może bosy), określany jako A. H. Szwer,
urodzony w 1938 roku w Jerozolimie36, były więzień obozu koncentracyjnego
w Majdanku, który pragnął śmierci. Wydaje się, że te osoby są prototypami bohaterów lub bohatera projektowanej legendy, podobnie jak kilkukrotnie pojawiająca
się uosobiona Europa i biblijny Noe – samotny Boży wybraniec. Poza nimi w „dzienniku” przywoływany jest Adolf Hitler – wcielone zło, epizodycznie zaś Benito Mussolini oraz „Mama” i „Lunia”37. Wśród motywów, które poeta zamierzał opracować
na potrzeby planowanej publikacji, znajduje się pięć wymienionych na pierwszej
stronicy rękopisu: noc38, ucieczka do Egiptu, Balthasar King (trzej królowie), Żyd
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W i t t l i n L i p t o n (op. cit., s. 34, 304, przypis 14) wskazuje rzeczywisty prototyp Balthasara
Kinga – szatniarza kawiarni „Zodiak” o nazwisku Diac, uważanego za jedynego autentycznego
czarnoskórego w Warszawie. Autorka wspomina jego udział w obronie przeciwlotniczej oraz potwierdza jego bohaterską postawę i śmierć poniesioną podczas bombardowania stolicy. Według
córki Wittlina – Diac z Orfeusza w piekle XX wieku i King z Raptus Europae to ten sam bohater.
Zob. R 94; M 94. W innym miejscu (R 75) pojawia się notatka o trudnym do określenia wieku
bohatera.
Zapiski dotyczące Noego, zob. R 39, 64, 88; Hitlera, zob. R 33, 37, 39, 47; Mussoliniego, zob. R 60,
65. Pod pseudonimami „Mama” i „Lunia” ukrył Wittlin prawdopodobnie żonę i córkę.
Hasło „noc” zostało przez autora przekreślone – postanowił on więc nie zajmować się tym motywem
albo opracował go w innym notesie. W Raptus Europae pojawiła się bowiem taka informacja: „Ze-

2017-03-13 17:24:46

EWA WIELGOSZ

„Raptus Europae. Dziennik” Józefa Wittlina

159

Wieczny Tułacz, Oberramergau39, oraz wskazani dalej w tekście hasłowo: Piętaszek
i Abisynia, dziczenie, mit Syreny, wiza, granica, a także Apokalipsa (przedstawiona
w kilku nierozwiniętych wariantach). Rolę lejtmotywu miał odgrywać but Elżbiety,
zgubiony w pociągu jadącym z Nicei do Madrytu. Zapodziany w niewyjaśnionych
okolicznościach trzewik wzbudzał natychmiastowe, jak Proustowska magdalenka,
skojarzenie ze składem obuwia w Majdanku i tak właśnie Wittlin planował wykorzystać ów motyw, łącząc go ponadto z postacią szewca Ahaswera40.
Obserwacje dotyczące wojny w Raptus Europae zostały zarejestrowane bez
zabiegów typowo literackich, choć autor pisał ów tekst z zamiarem artystycznego
opracowania. To zalążkowe, najbardziej istotne i szczere odczucia, spostrzeżenia
i refleksje, notowane jednakowoż przez człowieka pióra, dlatego niewolne od poetyckości. Mimo przerażenia wywołanego zbrojeniem się Niemiec w lipcu 1939
podróżujący koleją pisarz zauważał piękno mijanych pól, ogrodów, lasów41. Wagony sypialnego pociągu wiozącego pasażerów z Warszawy do Paryża stały się dla
niego symbolem pokoju, zgody i szacunku między narodami, „jedyną międzynarodową instytucją” (R 1; M 1) w miejsce unicestwionej Ligi Narodów. Symbolika tego
obrazu nabiera wyrazistości w zestawieniu z epizodami dotyczącymi starań Wittli-
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szyt żółty, »P«” (R 29). Możliwe, że jest to odniesienie do notatników Wittlina, który umieszczał
w nich interesujące cytaty lub własne krótkie refleksje, wykorzystując je później jako uzupełnienia
do zapisków dziennikowych.
Lektura Raptus Europae wymaga znajomości języków francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego
(bądź posiłkowania się odpowiednimi słownikami). W i t t l i n L i p t o n (op. cit., s. 146–147) zapamiętała lingwistyczne zainteresowania ojca i jego niekonwencjonalne praktyki pedagogiczne: „Ojciec
śmiertelnie mnie nastraszył mówiąc, że ksiądz – noszący typowy baskijski beret do sutanny – którego widzieliśmy oboje przez okno na parterze, był w rzeczywistości t y m Ojcem Gabaragabay.
Ojciec stworzył tego »sławnego«, bądź »niesławnego«, zatwardziałego baskijskiego rygorystę specjalnie po to, bym była grzeczna. Zawsze bawił się nowymi i ezoterycznymi językami, koncypując
najdziwniejsze nazwy. Wpierw japoński (wymyślił budzącego grozę Generała Itakimajaja), potem
baskijski i portugalski kolejno stawały się porywającymi wyzwaniami. W Grenadzie, gdy odwiedził
nas w Hiszpanii w połowie lat sześćdziesiątych, odpoczywając i napawając się grą fontann ogrodów
Generalife [...], ojciec dumał nad słowami arabskimi. Almohadom lub też Almorawidom – dynastiom
władającym w przeszłości Andaluzją – przypisywał wprowadzenie terminów takich jak »Alka-żaba«
na określenie żaby rechoczącej w stawie pełnym lilii, a podniośle wydeklamowawszy arabskie
nazwy typu alcázar, Alcazaba, albergue i albóndiga (pulpecik) dodawał na koniec »Alka-Seltzer«”.
Zob. R 54, 63–64, 68, 96; M 54, 63–64, 68, 96. O zgubionym hiszpańskim bucie wspomina też
jego właścicielka, W i t t l i n L i p t o n (op. cit.). Córka pisarza mówiła o tym epizodzie i znaczeniu,
jakie przypisywał mu jej ojciec, podczas spotkania z czytelnikami utworów Wittlina, które zorganizowano na Uniwersytecie Rzeszowskim 21 V 2014. Świadomość działania obozów koncentracyjnych
(np. wiedza o procedurach towarzyszących przyjęciu transportu – „kąpieli” oraz magazynowaniu
stosów rzeczy osobistych odebranych więźniom) przypominała Wittlinowi o konkretnych ludziach
pozostawionych w Polsce. Pisarz uważał, że ich opuścił, nie pomógł im, nie uratował, podczas gdy
oni na nim polegali. Zob. R 54: „SURVIVANT. Ilu ludzi w godzinie śmierci haniebnej (w getcie) wzywało
mnie z żalem, z gniewem, z pretensją (Kazia St., Mela..., Aurelia Gott...). Kobiety, które mnie kochały,
ludzie, którzy na mnie liczyli, że ich uratuję. Myśleli o mnie jak o cudotwórcy”. Te refleksje składały
się na wizję Kündl Kommission, czyli oficerów Wehrmachtu i Gestapo wizytujących obóz, aby wybrać
i zesłać więźniów do Niemiec (zob. R 68). Przerażenie Wittlina wzmagała wiedza, iż ostatniej drodze
skazańców towarzyszyła muzyka grana przez orkiestrę (zob. R 85).
Przypomnijmy, że Wittlin i Terlecki przejeżdżali przez Berlin na dwa miesiące przed hitlerowską
napaścią na Polskę i widzieli całe szeregi samolotów bojowych w gotowości na jednym z lotnisk.
Zob. T a y l o r - T e r l e c k a, op. cit.
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nów o wizę, kiedy po wielekroć odmawiano im wjazdu do krajów określonych przez
autora jako „zaprzyjaźnione”, ponieważ byli Żydami42. Poeta podsumował te częste
sytuacje smutnym stwierdzeniem: „KAFKOWSKIE: człowiek spojrzał na człowieka i to
już jest wrogi akt, samo spojrzenie” (R 79; zob. też R 80).
Mimo tych przykrych przeżyć Wittlin zachował obiektywizm, pisząc o cudzoziemcach, doświadczył bowiem współczucia i pomocy od zwykłych ludzi, a obojętności ze strony rządzących. Odnotował więc gest zdjęcia kapelusza przed Polakami,
uczyniony przez francuskiego pastora (R 1), i uścisk dłoni obcego starszego człowieka (R 89), ale też krytyczną ocenę władz i elit polskich w 1939 roku.
Po doświadczeniu pierwszej wojny światowej oraz bratobójczych walk o Lwów
Wittlin przyjął na zawsze postawę pacyfistyczną, także względem wydarzeń z września 1939, choć odnotował, że w owym czasie „»pacyfiści« to przeciwnicy wojny in
abstracto” (R 2). Wyjaśnieniem tego sformułowania wydaje się fakt, iż wtedy „Nie
tylko rozwinęło się okrucieństwo, ale i znieczulenie wrażliwości na okrucieństwo”
(R 9; zob. też R 10). Anestezja nie musi oznaczać braku wrażliwości w ogóle, permanentnej niewrażliwości, lecz niejako zastygnięcie wyczulenia na okrucieństwo;
poza tym stanowi wynik działania czynników zewnętrznych. Niemniej autor Raptus
Europae uznał owo znieczulenie wrażliwości za synonim samego okrucieństwa.
„Dziennik” to rozważania na temat człowieczeństwa ujawniającego się podczas wojny bądź zagłuszanego przez nią. Koniec świata nie jest w Wittlinowej perspektywie
przewidywany czy nawet bliski, ale nadszedł, dzieje się i ma miejsce – na ziemi.
Niewyobrażalny strach w roku 1939 przekroczył wszelkie granice, także te na
lądzie i morzu. Twórca Soli ziemi dał temu wyraz, odpisując w sprawozdawczym,
a przez to niezwykle sugestywnym stylu sytuację Polaków w Warszawie (bombardowania, walące się domy, płonące kościoły, głód, brak broni, zaginięcia ludzi,
rozdzielenia rodzin, poszukiwania przez radio – zob. R 25, 35, 45) oraz poza granicami kraju (wizje emigrantów o głodzie, torturach, rozpaczy, śmierci najbliższych).
Notatki Wittlina dokumentują, jak ogromną cenę zapłacili uchodźcy ratując swoje
życie. O decyzji podejmowanej przez ludzi znajdujących się na historycznej równi
pochyłej poeta napisał w ten sposób: „Mając do wyboru: umrzeć z głodu, czy umrzeć
ze wstydu – jaką śmierć wybrać” (R 14).
Emigrant wojenny jawi się w tym kontekście jako ofiara, bo opuszczenie ojczyzny, ucieczka odbyła się poza jego wolą, a najczęściej brutalnie wbrew niej43. Tęsknota za krajem nie jest jednak silniejsza od ocalonego życia, jak ze zdecydowaniem
wyznał poeta. Autor „dziennika” notował niekiedy, posługując się formami czasownikowymi w trzeciej osobie liczby pojedynczej lub bezosobowymi, jakby nie mógł
albo nie śmiał choćby w ten sposób wyrazić własnego lęku i rozpaczy.
W Raptus Europae znajdują się uwagi na temat życia w międzywojennej Polsce
i w Europie Środkowej, porównanego przez pisarza do rzeczywistości starotestamentowej Sodomy i Gomory (R 82), nazwane „pre-koszmarem” (R 34). Według
Wittlina w tym czasie większości ludzi żyło się tam tak ciężko, iż w nadziei na przemianę losu wyczekiwali oni wojny, a w końcu przywitali ją z entuzjazmem. Euforia,
42
43
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Na temat trudności w zdobyciu wizy zob. R 64, 67–69, 74, 82.
Zob. R 12: „Byłem ofiarą tej wojny na długo, zanim wybuchła. Przeżywałem ją w wyobraźni, a gdy
spoglądałem na ludzi, w których ręku był nasz los, nie miałem żadnych złudzeń co do jej wyniku”;
R 27: „WSTĘP. Ta wojna mnie zniszczyła, zanim wybuchła. (A. P.)”.
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jaka ogarnęła społeczeństwo polskie, stanowiła konsekwencję złych warunków
bytowych, nie zaś ludzkiej naiwności czy głupoty44. Bez tego fundamentalnego założenia taka reakcja na wieść o wybuchu wojny zostałaby słusznie uznana za infantylną, nielogiczną, absurdalną. Idąc tropem Wittlinowych obserwacji, z postaw,
którymi kierowali się w 1939 roku Polacy, wykluczyć trzeba by jednak patriotyzm.
Innym przyczynkiem do wybuchu wojny okazał się stosunek władz różnych
państw europejskich do Żydów. Skutkiem odmówienia członkom tej społeczności
narodowej i religijnej przez Hitlera oraz jego zwolenników prawa do podmiotowości,
wolności i życia był Holocaust, dlatego też autor Raptus Europae nie poświęcał
wiele miejsca tak przerażająco jednoznacznym motywacjom nazistów. Rozważał
natomiast przedwojenne deklaracje państw, w których nie rządzili hitlerowcy,
a później realizacje owych obietnic. Np. Francuzi ustanowili bowiem statuty antyżydowskie, podług których „nie wolno [było] Żydom oddychać nosem ani jeść widelcem, ani pić ze szklanek” (R 15). Groteska stała się faktem – pozbawiano ich
prawa do człowieczeństwa. Trudne do wyobrażenia wydawało się Wittlinowi samo
oficjalne sformułowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie w życie statutów i ustaw –
o charakterze nie tylko antysemickim, ale także antypolskim. Wittlin przedstawił
to w taki sposób:
1940. Absurdalna bzdura. Na granicach państw neutralnych stoją celnicy i żandarmi i pytają
uciekinierów z Polski o religię. Żydów nie wpuszczają. Tylko chrześcijan. Tak Chrystus znalazł się znów
wśród celników. [R 12]
USTAWY ANTYŻYDOWSKIE WE FRANCJI (Laval). „Jésus Christ était un auvergnat”. Francuzi przeciw
Polakom. Boją się, że za dużo chleba im zjedzą. Kilka tysięcy żołnierzy polskich gryzie ziemię francuską.
[R 15]

Podobne dekrety nie były wyłącznie wytworem Francji. W Bayonne Żydzi usłyszeli od angielskiego oficera, iż na statek płynący do Wielkiej Brytanii zabierają
„tylko rasowo czystych” (R 23), a w konsulacie amerykańskim przestrzegano reguły, według której ten, „Kto ma rodzinę w Polsce, nie może otrzymać wizy do Stanów
Zjednoczonych” (R 27; zob. też R 29, 42). Obserwacje francuskiego antysemityzmu
wstrząsnęły pisarzem jednak najmocniej, ponieważ dotychczas żywił do tego kraju
jak najcieplejsze uczucia, a w obliczu zagrożenia zdrowia i życia właśnie w granicach
tego państwa spodziewał się schronić. Poeta odnotował fakt upadku Francji i skutek, z jakim wpłynęło to na emigrantów – jej klęska „podniosła poczucie moralne
Polaków na emigracji” (R 27; zob. też R 46–47). Pomimo nieetycznych zakazów
ustanowionych przez francuski rząd wobec Żydów (także polskich) pozostaje mieć
nadzieję, iż ów wzrost poczucia moralnego był tożsamy z zachowaniem się moralnym
(czyli ludzkim, właściwym, empatycznym) względem Francuzów i oznaczał jedynie
poprawę samopoczucia Polaków, którzy mogli doznać pewnej ulgi, że nie tylko ich
kraj został podbity, że nie cierpią samotnie. Oby to nie okazała się Schadenfreude,
polepszenie nastroju wynikające wyłącznie z obserwacji cudzego nieszczęścia (zob.
R 22, 33). Jednak dalej Wittlin pisze również:

44
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Pisarz sformułował następujący wniosek (R 34): „Najpierw przez 10 lat uczynili życie w Europie
Środkowej i w Polsce niemożliwym, aż w r. 1939 wybuchła wojna i już nikomu nie było żal takiego
życia – i oddawali je chętnie”.
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Coś upokarzającego było w tych scenach, w tym stosunku do Francji, w tej wzgardzie dla niej.
Młody człowiek – „c’est bien ça” – gdy żołnierze wloką starego człowieka. [R 22]

Zarysowana sytuacja wydaje się nieludzka, objawia się w niej jakieś większe
zło. Inicjatywa należy do diabła, który zawłaszczył Niemców i kontynuuje opętania
kolejnych ludzi i całych narodów (zob. R 39, 42).
Nastawienie ekstrawertywne i introwertywne intymistów, dopiero współcześnie
rozgraniczane, łączy pewność, że jednostkowe życie, indywidualne losy i doświadczenia mają wartość dla innych, są ważne dla sięgających po dzienniki czy pamiętniki. Intymista odczuwa „potrzebę mówienia o sobie”45, opowiedzenia „światu
o sobie”46, będącą naturalnym pragnieniem każdego, szczególnie silnym w przypadku artystów. Człowiek, wyrażając siebie na wielorakie sposoby i dystanse, zaznacza swoją obecność, oczekuje odzewu, reakcji ze strony otoczenia na to, że jest.
Jako że człowiek to istota społeczna47, jedyny pewnik, dowód własnego istnienia
stanowi dla niego odbicie się w czyichś oczach, w oczach Innego48. Ten przymus
wewnętrzny oraz próby sprostania mu towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Dotyczy to również literatury, z tym że jeszcze do niedawna mówienie o sobie w literaturze przebiegało – można by rzec – podpowierzchniowo, w drugim obiegu pogranicznych form autobiograficznych49. Wewnętrzna konieczność „osobistej wypowiedzi”50 wynika z odczuwania jej istotności, rangi.
45
46

47
48

49

50
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C z e r m i ń s k a, op. cit., s. 8.
I. S k w a r e k, Dlaczego autobiografizm? Powieści autobiograficzne Dwudziestolecia międzywojennego. Katowice 1986, s. 126. Zob. też M. L o t k o, „Wszystkie minione żeglugi wspominam samotnie...” Autobiografizm w twórczości literackiej Heinza Piontka. Opole 2010, s. 68: „pojęciem »autobiografia« określimy takie dzieło literackie, w którym autor ma sekretną lub wyznaną intencję
opowiedzenia swego życia, wyeksponowania swoich myśli albo odmalowania własnych uczuć”.
Zob. E. A r o n s o n, Człowiek – istota społeczna. Przeł. J. R a d z i c k i. Warszawa 1997.
Posługując się terminologią z obszaru badań kulturowych, C z e r m i ń s k a (op. cit., s. 20) wyjaśnia
zakres i zagospodarowanie przestrzeni autobiograficznej: „Jeśli [intymista] bywa podobny do badacza nowych lądów – są to krainy ducha, jeśli do nurka lub speleologa – dokonuje odkryć w mrocznych zakamarkach nieświadomości. Terenem jego eksploracji jest własne Ja i obszar rozciągający
się pomiędzy Mną a Innym. Świat rzeczy i żywych istot, pejzaży i roślin, miast i wnętrz mieszkalnych,
codziennych drobiazgów i dzieł sztuki ma swoją rację bytu tylko jako obiekt spostrzeżenia”.
Autobiografie ukryte – „rozproszkowane i zamaskowane” – powieści o charakterze autobiograficznym C z e r m i ń s k a (op. cit., s. 26) nazywa „kryptoautobiografiami”, za K. I r z y k o w s k i m
(Wybór pism krytycznoliterackich. Oprac. W. G ł o w a l a. Wrocław 1975, s. 546–547. BN I 222),
który wyjaśnia ich proweniencję i sekretną rolę w literaturze w ten sposób: „Pamiętnikarska autobiografia trwa jako niezniszczalna forma aż do najnowszych czasów, lecz dopiero chrześcijaństwo,
wyłoniwszy z siebie socjalno-etyczne zjawisko spowiedzi, stworzyło nowy typ autobiografii: wyznania”. C z e r m i ń s k a (op. cit., s. 8–9) zauważa: „Nie powstało w naszej tradycji literackiej miejsce
dla autobiografii [...]. Potrzeba mówienia o sobie znalazła zastępcze ujście w prywatnym liście,
dzienniku chowanym do szuflady, w pamiętniku, usprawiedliwiającym obecność jednostki jako
naocznego świadka wydarzeń, wreszcie w powieści autobiograficznej”. Autorka pisze też: „nasza
kultura literacka stworzyła sytuację umożliwiającą wydawanie, a więc publiczną lekturę pism
osobistych, tym samym włączyła te pisma w powszechny, społeczny obieg, w którym funkcjonują
teksty literackie. Jest to proces nieodwracalny: możliwość publikowania pism intymnych stała się
obyczajem” (s. 21), i zwraca uwagę na wzrastającą popularność intymistyki we współczesnym
życiu literackim (zarówno powstające aktualnie utwory, jak i publikacje dawnych pism osobistych,
polskich i tłumaczonych, które oddziaływają jako wzorce).
Pojęciem tym posługuje się L u b a s - B a r t o s z y ń s k a (op. cit., passim).
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Anna Giza zaproponowała następującą klasyfikację zdarzeń i faktów, z jakimi
można się spotkać w tekstach autobiograficznych:
1) „nagie fakty”, które narzucają się autorowi jako ważne czy po prostu godne opisu z powodów,
których nie potrafi on wyartykułować; zwyczajnie te właśnie pamięta, choć nie wiadomo dlaczego;
2) fakty zinterpretowane, narzucające się autorowi jako istotne albo z punktu widzenia dalszego przebiegu wypadków („obiektywnie” ważne), albo z punktu widzenia jego przeżyć (ważne „subiektywnie”);
3) fakty „idealne”, czysto psychiczne, nie związane z żadnymi rzeczywistymi zdarzeniami51.

Badaczka precyzuje, że do nagich faktów włącza się różne kategorie zdarzeń
i zjawisk: zarówno ludzi, przedmioty, jak i wydarzenia. Wszystkie one zostają
ukazywane „czysto »fizykalistycznie«, bez dodatkowych komentarzy odnoszących
je do przeżyć autora czy dalszego biegu wypadków”52. Do grupy drugiej zalicza
się fakty również o charakterze rzeczywistym, lecz ich wybór i opis jest świadomy,
zgodny z zamysłem interpretacyjnym, z „punktem widzenia ich z n a c z e n i a dla
autora” i dla dalszych zdarzeń. W wymiarze subiektywnym „nie liczą się [...] emocje autora, ale k o n s e k w e n c j a jego uwikłania w faktyczny wymiar świata”53.
Do kategorii faktów czysto psychicznych należą „opisy stanów ducha, przemyśleń
autora, jego samorozumienia”, które ściśle się wiążą ze zdarzeniami realnymi54.
Uogólniając, strategie autobiograficzne powodowane są nastawieniem na samego siebie i na swoją przeszłość (zrozumienie ich i zdanie z nich sprawy), a także
na własną teraźniejszość (wyjaśnienie jej w perspektywie następstw zdarzeń dawniejszych i kumulacji tych następstw)55. Zdaniem Gizy, opowiadanie o sobie i swoich doświadczeniach, pisanie o tym jest próbą akceptacji siebie, swojego miejsca
w świecie oraz roli innych osób we własnym życiu.
Wittlin prezentuje podobny punkt widzenia: „sądzę, że każde, choćby obiektywnie niezbyt ważne przeżycie zasługuje na zanotowanie, jeśli jest autentyczne”,
powołując się przy tym na wypowiedź księcia Giuseppego Tomasiego di Lampedusy Miejsca mojego wczesnego dzieciństwa:
Gdy znajdujemy się u schyłku życia, imperatywem staje się gromadzenie możliwie jak największej
ilości sensacji, które przepłynęły przez nasz organizm. Tylko nielicznym udało się w ten sposób stworzyć arcydzieło (Rousseau, Stendhal, Proust), ale wszyscy powinni mieć możność utrwalenia spraw,
które bez tego lekkiego wysiłku przepadłyby na zawsze. Prowadzenie dziennika lub spisywanie wspomnień powinno być obowiązkiem, „nałożonym przez Państwo”... Zgromadzony w ten sposób materiał
będzie miał bezcenną wartość po trzech lub czterech pokoleniach... Nie ma wspomnień, spisanych
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A. G i z a, Życie jako opowieść. Analiza materiałów autobiograficznych w perspektywie socjologii
wiedzy. Wrocław 1991, s. 162–163 (zob. tu też podrozdział Strategie stosowania materiału faktograficznego. Między „nagim faktem” a czystą refleksją). Autorka pracy zaznacza, że klasyfikuje
„jednocześnie obiekty i klasyfikujących” (ibidem, s. 162). Powstała typologia obejmuje także inspiracje intymistyczne – nieodłączne w przypadku mówienia o sobie (intymista) oraz o intymiście
(badacz autobiografii).
Ibidem, s. 162.
Ibidem, s. 163.
Ibidem.
W analitycznej części pracy Giza wykorzystuje jako materiał badawczy diariusze młodzieżowe
nadesłane na konkurs zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Pamiętnikarstwa na przełomie
lat 1979 i 1980, pomija więc przyszłościowy aspekt temporalny form autobiograficznych. Problemowi przyszłości w tekstach autobiograficznych poświęca tymczasem sporo uwagi L u b a s - B a r t o s z y ń s k a (op. cit.).
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nawet przez osoby nieważne, które nie zawierałyby społecznych i malowniczych walorów pierwszorzędnej wagi56.

W przypadku Wittlina jednoczesność braku intencji autobiograficznych i faktu
pisania tekstów o takiej naturze dodatkowo objaśniają jego słowa zawarte w eseju
Wojna, pokój i dusza poety:
Jeśli mi wolno od siebie uczynić pewne wyznanie, to zwierzam się otwarcie z tego, że przeważnie
interesują mnie sprawy, które nie są całkiem jasne, których zawiłość jedynie jest dla mnie jasna. O tych
sprawach nie mam odwagi wydawać apodyktycznych sądów. Nawet najprostsze przyzwyczajenia ludzkie, najbłahsze zjawiska codzienne, jawią się, jeśli im z bliska się przyjrzeć, w postaci zagadki. Całe
widziadło życia zmienia się powoli w jeden wielki sekret, który na próżno usiłuję odebrać Bogu57.

Przytoczona wypowiedź uświadamia, iż zarówno sposób, jaki Wittlin wybrał do
przekazywania refleksji o najważniejszych sprawach – wyznanie, zwierzenie, jak
i zawartą w nich treść – „całe widziadło życia”, można utożsamiać z metodą i tematyką autobiograficzną.
Abstract
EWA WIELGOSZ Rzeszów
JÓZEF WITTLIN’S “RAPTUS EUROPAE. DZIENNIK” (“RAPTUS EUROPAE. A DIARY”)
The article refers to Józef Wittlin’s diary–unpublished and unknown to readers. The text, composed of
notes taken from the 1920s to the year 1976 (the year of the author’s death), is of paraliterary and
syncretic character, and bears the title Raptus Europae. Dziennik (Raptus Europae. A Diary). Wittlin’s
daughter, Elżbieta Wittlin Lipton, the poet’s only heiress, made it available for inspection and publication only to a few literary historians. Among the diary’s notes we find, inter alia, a handwritten fragment
of Sól ziemi (The Salt of the Earth), notes to second part and a project of third part of Powieść o cierpliwym
piechurze (Story of a Patient Infantryman), detailed plans of intended novels, rough drafts of the drama
Barabasz (Barabbas), notes from travels to Europe and sketches of unfinished poems.
The present paper focuses on Wittlin diary’s autobiographical character.
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Cyt. za: J. W i t t l i n, Pierwszy lot. W: Pisma pośmiertne i inne eseje, s. 399–417. Pierwodruk:
„Tematy” 1969, nr 31/32.
J. W i t t l i n, Wojna, pokój i dusza poety. W: jw., s. 31. Pierwodruk w: Wojna, pokój i dusza poety.
Szkice literackie i przemówienia. Zamość 1925.
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LISTY JÓZEFA WITTLINA DO CZESŁAWA MIŁOSZA
Opracował
RYSZARD ZAJĄCZKOWSKI Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Czesław Miłosz i Józef Wittlin to dwie wielkie postaci emigracji. Duża liczba publikacji o każdym z nich nie może przysłonić faktu, że ich wzajemne relacje nie zostały dotychczas dokładniej opisane. Wiedzę na ten temat daje m.in. korespondencja obu twórców. Listy Miłosza do Wittlina zostały już ogłoszone1. Uzasadnionym uzupełnieniem jest więc wydanie
korespondencji autora Soli ziemi.
Prawdopodobnie w okresie II Rzeczpospolitej obaj pisarze nigdy się w Polsce nie spotkali, choć trudno przypuszczać, aby nie mieli o sobie żadnych informacji, gdyż byli wówczas
dość znani. Nie zachowały się dokumenty sprzed wojny, które mogłyby dowodzić ich kontaktów (archiwum Wittlina spłonęło w jego warszawskim mieszkaniu na początku wojny).
Wiemy tylko z pewnością, że widzieli się w Ameryce. Jako pierwszy za ocean wyruszył Wittlin,
który opuścił Polskę w czerwcu 1939, udając się na stypendium do miejsca spotkań i pracy
pisarzy w Royaumont pod Paryżem2. Tam zastała go wiadomość o wybuchu wojny. W maju
1940 dzięki usilnym staraniom połączył się we Francji z żoną i córką, a w czerwcu cała
rodzina bezskutecznie próbowała zaokrętować się na statek odpływający do Anglii. Fiasko
tego przedsięwzięcia stało się punktem zwrotnym w życiu Wittlinów i początkiem ich półrocznej włóczęgi po Europie. Żyli z honorariów, jakie pisarz otrzymywał od zachodnich wydawnictw za publikację Soli ziemi, a częściowo z pomocy charytatywnej (Stanisław Kot zostawił im wtedy sporą sumę pieniędzy). Najpierw z Saint-Jean-de-Luz pojechali do Lourdes
(była to wówczas baza przerzutowa Polaków do Hiszpanii, skąd próbowali przedostać się do
wojsk polskich na Zachodzie lub wyjechać z Europy). Następnie w sierpniu dotarli do Nicei
na zaproszenie dalekiej kuzynki Wittlina3, która w tym francuskim kurorcie prowadziła
pensjonat (Villa Mirabeille przy Avenue de Mirabeau 14)4. Znajdowała się tam też spora
grupa Polaków poszukujących możliwości wyjazdu z Francji. Wittlin był gotów nawet zostać
w tym miejscu, ale za namową dyplomaty, ministra Ignacego Matuszewskiego, oraz – przede
wszystkim – Kazimierza Wierzyńskiego i Hermanna Kestena5 zdecydował się na dalszą podróż. Dzięki tzw. l’ordre militaire, czyli rozkazowi umożliwiającemu wyjazd do Vichy, zdobył
1
2
3
4

5
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Cz. M i ł o s z, Listy do Józefa Wittlina. „Zeszyty Literackie” 2001, nr 3, s. 126–138.
Bezpośrednim powodem wyjazdu Wittlina z Polski była nagonka w prasie endeckiej na niego oraz
na Tuwima i Słonimskiego.
Nie udało się ustalić nazwiska owej kuzynki.
O niektórych szczegółach pobytu Wittlinów we Francji w 1940 r. pisze E. W i t t l i n - L i p t o n
(Z dnia na dzień. Reportaż z modą w tle z czasów zawieruchy. Przeł. L. M a c M i l l a n. Toruń 2012,
s. 121–164).
Hermann K e s t e n (1900–1996) był pisarzem niemieckim, którego Wittlin poznał pod koniec lat
dwudziestych XX w. w Berlinie. Od tego czasu popularyzował jego twórczość w Polsce, Kesten zaś
pomagał zaistnieć Wittlinowi w Niemczech. Niektóre informacje na ten temat podaję w artykule
Literatura i życie. O współpracy Józefa Wittlina z Walterem Landauerem i o tłumaczeniach „Soli
ziemi” („Pamiętnik Literacki” 2016, z. 1).
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dokumenty wymagane przy opuszczeniu Francji. Potem, w obawie przed wcieleniem do
obozu pracy, krótko ukrywał się w angielskim szpitalu w Marsylii, a wreszcie dzięki otrzymaniu prawa pobytu w Chinach Wittlinowie dostali wizy tranzytowe do Portugalii6. W listopadzie 1940 wyruszyli pociągiem z Nicei do Tuluzy, następnie zaś przez Lourdes i Biarritz
dotarli do hiszpańskiej granicy, którą przekroczyli 4 X7.
Po tygodniowym pobycie w stolicy Hiszpanii Wittlinowie udali się do Lizbony, gdzie
przybyli 31 X. Zaczęło się wówczas oczekiwanie na wizę amerykańską. Do tego doszła choroba córki, a nawet jej hospitalizacja z powodu operacji wyrostka. W tym okresie dużą pomoc
okazywał im Kesten. To on właśnie wystarał się o umieszczenie nazwiska Wittlina na liście
Thomasa Manna z ramienia American Rescue Committee. Organizacja ta wysyłała gwarancje zaopiekowania się uchodźcami i udzielała im wsparcia. Dzięki zapobiegliwości niemieckiego pisarza Wittlinowie mogli emigrować do USA. 17 I 1941 odpłynęli z Lizbony, a pod
koniec miesiąca po trudnej podróży przybyli do Nowego Jorku. Tam zajęli się nimi Kestenowie oraz osoby związane z nowojorską prasą polonijną, jak choćby biznesmen i wydawca
„Nowego Świata” Maksymilian Węgrzynek czy Szymon Kamiński, redaktor „Robotnika”.
Istotne było też stypendium rządu londyńskiego wypłacane przez Polish Information Center.
Już 5 II powitalny list do Wittlina wystosował Arthur P. Coleman, pierwszy rodowity amerykański slawista, który później dbał o jego zaistnienie w nowym otoczeniu. Wraz z przybyciem do Stanów Zjednoczonych Wittlin wszedł w elitarne środowisko polskich i zagranicznych
literatów, ludzi kultury i polityki8, ponieważ – jak zauważył Miłosz:
W czasie wojny znaleźli się [...] [w amerykańskiej metropolii] liczni pisarze i artyści języka niemieckiego z Austrii, Węgier i Niemiec. Było to bardzo specyficzne środowisko, jakby dalszy ciąg monarchii
habsburskiej i Niemiec weimarskich, z takimi nazwiskami, jak: Hermann Broch, autor Śmierci Wergilego, czy Bela Bartok9.

Wittlin brał udział w wieczorach autorskich, imprezach literackich i spotkaniach z Polonią. Na łamach prasy polonijnej ogłaszał też teksty publicystyczne i poetyckie. Jedno
z pierwszych publicznych wystąpień pisarza, reklamowanego w „Nowym Świecie” jako „oficjalny polski kandydat do Nagrody Nobla” (za opublikowaną w 1936 r. Sól ziemi, która
jeszcze przed wojną została przetłumaczona na 13 języków), miało miejsce 25 II 1941 w Kole
Polskim w Nowym Jorku10. W latach 1941–1942 Wittlin był redaktorem „Tygodniowego
Przeglądu Koła Pisarzy z Polski”, od r. 1943 do 1947 zaś redagował „Tygodnik Polski”. W roku 1943 otrzymał nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury oraz Narodowego
Instytutu Sztuki i Literatury w Nowym Jorku za amerykańskie wydanie Soli ziemi.
Mimo pierwszych sukcesów sytuacja pisarza i jego rodziny była jednak trudna. Wittlin
sporo chorował, co powodowało, że nie mógł zarabiać. Dorywcze zajęcia podejmowała jego
żona, lecz ich warunki życiowe z roku na rok ulegały pogorszeniu, o czym świadczą listy
pisarza do Mieczysława Grydzewskiego, Kazimierza Wierzyńskiego, Juliana Tuwima czy
Manfreda Kridla. Paradoksalnie – sytuacji nie poprawiło nawet zakończenie wojny, ponieważ

6
7
8

9
10

II-4.indd 166

Pomocny w tym okazał się Adolf Kon, nb. postać dość tajemnicza, Honorowy Konsul Haiti, posługujący się również kilkoma innymi nazwiskami i tytułami.
Zob. „Mój ojciec żył pisaniem, ono go pochłaniało”. Z E. Wittlin-Lipton rozmawia W. S. W o c ł a w.
W zb.: Etapy Józefa Wittlina. Red. W. L i g ę z a, W. S. W o c ł a w. Kraków 2014, s. 242.
Zob. N. T a y l o r - T e r l e c k a, Józefa Wittlina pierwsze kroki na Nowym Kontynencie. W zb.: Literatura polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria 1. Red. B. N o w a c k a, B. S z a ł a s t a - R o g o ws k a. Katowice–Toronto 2014.
Cz. M i ł o s z, Mój Wittlin. „Dekada Literacka” 2001, nr 5/6, s. 75.
Siedziba Koła Polskiego mieściła się w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku pod adresem
151 E 67 St.
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dla polskich wygnańców takich jak Wittlin oznaczało ono cofnięcie zasiłków rządu londyńskiego. Jako realna pojawiła się natomiast możliwość powrotu do kraju. Dylemat: czy pozostać w Ameryce, czy powrócić do Polski, był trudny do rozstrzygnięcia m.in. z powodu zaproszeń kierowanych do Wittlina z kraju. Propozycje takie składali mu choćby Stanisław
Ryszard Dobrowolski, Jarosław Iwaszkiewicz i Aleksander Wat, którzy chcieli pozyskać go
do pracy w „Nowinach Literackich” oraz w „Odrodzeniu”. Za opuszczeniem Ameryki przemawiał też potęgujący się zły stan zdrowia (dodatkowe problemy neurologiczne) i związana
z tym niepewność co do możliwości zarobkowania. Nic więc dziwnego, że w liście do Hermanna Brocha (z 14 IX 1948)11 Wittlin wspominał o planach wyjazdu do Polski w październiku 1948. Wszakże pod koniec r. 1948 przyjął obywatelstwo amerykańskie12. Dokonał tego
jednak w poczuciu wielkiego rozdarcia, jak zauważył w liście do Wierzyńskiego z 1 XII 1948:
„Obczyzna mi nie służy, a co do ojczyzny zaczynam już tracić nadzieję”13. Na początku 1949 r.
dla Wittlina było jasne, iż do Polski nie powróci. Na jego decyzję o pozostaniu w Ameryce
miały wpływ różne czynniki. Istotne było choćby to, że na emigracji mógł zachować wolność
słowa i niezależność od nacisków politycznych. Nie powinno zatem dziwić, że niecałe trzy
lata później namawiał Miłosza, aby zamieszkał na stałe w Ameryce, argumentując to tym,
iż wielu pisarzy odrodziło się, przebywając poza krajem14.
W roku 1946, dokładnie 28 I, do Ameryki przypłynął Miłosz, który miał objąć stanowisko referenta kulturalno-prasowego w konsulacie polskim w Nowym Jorku. W związku ze
swoją działalnością poszukiwał kontaktów wśród emigrantów z Polski. Jednakże grono
znajomych, których miał po przyjeździe, było bardzo wąskie: „Doktor Berlstein, [Aniela
i Lucjan] Borowikowie, socjolog Aleksander Hertz, Józef Wittlin, Aleksander Janta-Połczyń-

11
12

13
14
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Listy J. W i t t l i n a do H. Brocha znajdują się w archiwum Brocha w Beinecke Library. Przez
ostatnie lata życia Broch był profesorem w Yale.
J. W i t t l i n rozważał to już wcześniej, choć bez entuzjazmu, o czym pisał 16 V 1946 do M. Grydzewskiego (Listy do redaktorów „Wiadomości”. Oprac. J. O l e j n i c z a k. Konsultacja edytorska
B. D o r o s z. Toruń 2014, s. 36): „Albo przyjmę obywatelstwo amerykańskie i będę się tutaj, na
stare lata, męczył wśród najbardziej obojętnego i okrutnego środowiska, w jakim kiedykolwiek
żyłem, starając się o wniknięcie w to środowisko, albo będę musiał wracać. Białym emigrantem
nie mam zamiaru zostać. Nie mogąc skutecznie przyczynić się do wolności naszego kraju, pragnę
zachować moją własną, prywatną wolność, o co tutaj rzeczywiście nietrudno, chociaż nędzarz
naprawdę nigdzie nie jest wolny. Moja żona od jesieni na próżno zabiega o pracę, była parę dni
w fabryce trykotaży, pisała listy w jakimś biurze handlowym, ale za powoli na tutejsze tempo”.
Z kolei H. W i t t l i n w wywiadzie z A. F r a j l i c h - Z a j ą c zatytułowanym Skamandryci w Nowym
Jorku (maszynopis został mi udostępniony przez A. Frajlich-Zając) tak opisywała decyzję Wittlina
o pozostaniu w Ameryce:
„H. W.: [...] punktem głównym, kiedy on się zdecydował, że nie wróci do Polski, do PRL – to było
tłumaczenie Hiroshimy – jedyna książka, którą posłał. Przetłumaczył Herseya Hiroshimę i napisał
do tego przedmowę. Ta przedmowa jest włączona do Orfeusza.
A. F. Z.: A w którym roku to było?
H. W.: Gdzieś w 46-tym, 47-ym... I tam zdjęli tę przedmowę i dali jakiegoś kretyna, który napisał
kretynizmy. Mój mąż się na wszystko zgadzał, ale nie na zmiany tekstu. No i oczywiście bez zmian
tekstu było trudno pomyśleć, żeby można było coś w tym czasie wydać, prawda? [...] Wreszcie
pojechał do Polski jeden z konsulów tutejszych, który też już nie żyje. Był naszym przyjacielem.
I on powiedział: »Panie Józefie, to nie dla pana, pan tam nie wytrzyma pięciu minut. Tam jest takie
napięcie nerwów«”. Natomiast do powrotu bardzo namawiał Wittlina J. T u w i m (list do J. Wittlina z Toronto, z 31 VII 1945. W: B. D o r o s z, Lechoń i Tuwim – dzieje trudnej przyjaźni. Warszawa
2004, s. 149–151).
Listy J. W i t t l i n a do K. Wierzyńskiego przechowywane są w Bibl. Polskiej w Londynie (Archiwum
K. Wierzyńskiego).
J. W i t t l i n, list do Cz. Miłosza, z 16 VII 1951. Beinecke Library. Archiwum Cz. Miłosza.
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ski, oto mniej więcej mój Nowy Jork lat 1946–1950” – wspominał po latach15. Oczywiście,
lista Polaków znanych poecie była dłuższa, ale nie imponująca. Najbliższym „polskim” zapleczem w Nowym Jorku stali się dla niego (i przybyłej z nim żony) żydowscy inteligenci,
którym udało się dotrzeć do Ameryki na początku wojny, a także ludzie podzielający jego
ocenę sytuacji politycznej w Europie oraz znajomi z Wilna16. Miłosz poznał też polskich
duchownych pracujących wśród Polonii i nawiązał kontakt z dość aktywnie działającym
Klubem Polskim przy Uniwersytecie Columbia. Ogólnie jednak biorąc poszerzaniu znajomości nie sprzyjały ani podejrzliwość personelu w nowojorskim konsulacie, a później w ambasadzie, ani nawał obowiązków młodego urzędnika. Nieufnością wobec dyplomacji rządu
warszawskiego odznaczała się też postawa Polonusów – zwłaszcza tych, którzy przybyli do
USA po wojnie.
W porównaniu z Wittlinem sytuacja Miłosza przedstawiała się lepiej: był on młodszy,
miał stabilną posadę i wykazywał dużo aktywności w swej pracy. Główne jego zadanie
stanowiła popularyzacja kultury polskiej w Stanach Zjednoczonych. Dlatego poeta sporo
podróżował, nawiązywał kontakty z galeriami i muzeami, organizował wystawy, wygłaszał
prelekcje, pisał artykuły do periodyków amerykańskich i polskich. Z czasem coraz lepiej
poruszał się w wielorasowym i wieloetnicznym środowisku. Doskonalił też znajomość języka angielskiego i brał udział w amerykańskim życiu literackim17. Nie oznaczało to jednak,
że był zafascynowany Ameryką. Wprost przeciwnie – podobnie jak Wittlin nie lubił jej, nie
podobała mu się brzydota otoczenia i nieznośność klimatu, ale musiał zaakceptować istniejące niedogodności. Dlatego w połowie 1946 r. mógł stwierdzić: „Przyzwyczailiśmy się
już do Ameryki, co polega na zdaniu sobie sprawy, że dla Europejczyka w pewnym wieku
jest to kraj, do którego nie można się przyzwyczaić”18. Podobieństwo spojrzenia na Amerykę w przypadku obu pisarzy zauważył Iwaszkiewicz w liście do Miłosza:
Jednocześnie z Twoim miałem wielki list od Wittlina, zabawne, jak Wasze sądy o Ameryce są
zbieżne. To chyba musi właśnie tak być, bo w entuzjazmy Horzycy i dawnego Kazia Wierzyńskiego nie
wierzę19.

Wittlin i Miłosz poznali się zatem w 1946 r. w Nowym Jorku, jeszcze przed wyjazdem
tego ostatniego do pracy w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie w listopadzie 1946. W sprawozdaniu pisanym dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych Miłosz w następujący sposób
charakteryzował Wittlina:
Józef Wittlin: Na Wittlinie, podobnie jak na wszystkich inteligentniejszych ludziach emigracji,
ogromne wrażenie zrobiły pisma literackie wydawane w Polsce. Przyznaje im wysoki poziom i jest bardzo
zainteresowany pracami działających w kraju pisarzy. Wyraził chęć posyłania do pism krakowskich
swoich utworów. Jest jednak pełen obaw i zahamowań. Politycznie nie jest zdecydowany – z jednej strony związany był dotychczas z grupą Lechonia, z drugiej jednak ocenia w zupełności pozytywnie wyniki
osiągnięte w kraju. Jest przy tym w istocie człowiekiem o przekonaniach szczerze demokratycznych20.

Od czasu przeniesienia się Miłosza do Waszyngtonu kontakty obu pisarzy były praw15
16
17
18
19
20

II-4.indd 168

Cz. M i ł o s z, Abecadło. Kraków 1997, s. 71.
Zob. E. K o ł o d z i e j c z y k, Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza. Warszawa 2015, s. 33. –
A. F r a n a s z e k, Miłosz. Biografia. Kraków 2011, s. 421–422.
Zob. K o ł o d z i e j c z y k, op. cit., s. 31–56.
Cz. M i ł o s z, list do T. Brezy, z 23 VIII 1946. W: Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami
1945–1950. Kraków 2007, s. 531.
J. I w a s z k i e w i c z, list do Cz. Miłosza, z 22 VII 1947. W: jw., s. 180.
Sprawozdanie z czynności za czas od 7 II – 30 III 1946 z działu kultury i sztuki – radca Czesław
Miłosz. Archiwum MSZ, z. 21, w. 87, t. 1186. Cyt. za: F r a n a s z e k, op. cit., s. 421–422.
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dopodobnie rzadsze, ale zarazem otwierały się nowe możliwości współpracy. Z okazji
150 rocznicy urodzin autora Pana Tadeusza pojawił się pomysł wydania tzw. księgi mickiewiczowskiej. Idea tej publikacji wyszła z ambasady polskiej, która też finansowała projekt.
Z pewnością jednym z głównych pomysłodawców tego przedsięwzięcia był Miłosz, który
w liście z kwietnia 1948 zwracał się do swego wileńskiego profesora Manfreda Kridla (kierującego od niedawna katedrą literatury polskiej im. Adama Mickiewicza na Uniwersytecie
Columbia), aby zajął się redakcją i przygotowaniem książki „wprowadzającej cudzoziemców
w Mickiewicza”. Szczegóły na temat rozpoczętych wówczas prac zawiera korespondencja
Miłosza kierowana do Kridla21. Współredagowanie publikacji zaproponowano wkrótce Wittlinowi, mającemu już doświadczenie w tego rodzaju aktywności, gdyż w 1943 r. wraz
z Kridlem i Władysławem Malinowskim przygotował on antologię polskiej myśli demokratycznej For Your Freedom and Ours. Democratic Heritage in Poland (New York 1943), do
której napisał Epilog, odważnie zwalczając amerykańskie stereotypy o Polakach (np. zarzut
antysemityzmu). W innej publikacji, The Torch of Freedom. Twenty Exiles of History (New
York 1943) zamieścił też szkic o Kościuszce22 oraz pisał artykuły do „Saturday Review”
(1942, nr 4; 1947, nr 24) i do „Books Abroad”23. W rezultacie podjętych prac ukazała się
w 1951 r. w Nowym Jorku, pod redakcją Kridla, książka Adam Mickiewicz. Poet of Poland.
A Symposium. Prezentowała ona polskiego wieszcza z perspektywy międzynarodowej, i to
nie tylko jako poetę, lecz także jako myśliciela i publicystę politycznego. Istotnym wątkiem
tej publikacji było również przedstawienie go na tle stosunków polsko-żydowskich. Wśród
autorów artykułów znaleźli się m.in. badacze tej miary co Wacław Borowy, Czesław Zgorzelski czy nestor amerykańskiej slawistyki, Georg Rapall Noyes. Z tego okresu datują się
też częste kontakty Wittlina i Miłosza. Ten ostatni wizytę u Wittlina opisywał w liście do
Iwaszkiewicza z 22 X 1949:
Siedziałem długo u Wittlina, tam, gdzie mieszka, jest ślicznie, a szczególnie teraz, kiedy lasy są
żółte. Z okien widać wielką dolinę pełną lasów – i Brodway, ale to sam północny koniuszek Brodwayu,
z 10 czy 15 mil od centrum. Wittlin czytał mi fragmenty nowej poprawionej wersji Odysei, nad którą
pracuje. To bardzo piękny i jednak epokowy przekład, bo ten Homer pseudoklasyczny, jaki poza tym
jest po polsku, zupełnie nieznośny. Wittlin jest pełen planów pisarskich i znalazłem go tym razem
w dobrej formie. Zresztą mieliśmy dużo do gadania o Mickiewiczu, bo katedra im. Mickiewicza przy
Columbia przygotowuje księgę po angielsku o Mickiewiczu24.

W latach późniejszych kontakty obu pisarzy chyba nieco osłabły, a w każdym razie
nie zostały zaświadczone w korespondencji. Wiadomo jednak, że obaj wzajemnie cenili
swoje utwory, czemu dawali wyraz w listach nie tylko do siebie, lecz także do innych osób
– choćby do Giedroycia. Czy jednak się lubili? Na ten temat można mieć różne opinie.
Stosunek Miłosza do Wittlina opisywała Elżbieta Wittlin-Lipton w rozmowie z Wojciechem
Wocławem:
Miłosz uważał, że mój ojciec nigdy nie będzie wielki, że nic ważnego już nie zdoła napisać. Mówił
o tym ciotce Wiktorii Winnickiej, znanej też jako Wikta, z którą był bardzo blisko w Kalifornii.
[...]

21

22
23

24
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Cz. M i ł o s z, „Mój wileński opiekun”. Listy do Manfreda Kridla (1946–1955). Z uzupełnieniem o listy
Manfreda Kridla i addendum. Z autografu do druku przygotował, słowem wstępnym, przypisami
i notą edytorską opatrzył A. K a r c z. Toruń 2005.
Polską wersję opublikowano w r. 1944 w wydawanym w Londynie miesięczniku „Nowa Polska”.
Joseph Wittlin by Wittlin. „Books Abroad” 1942, Winter. W późniejszym czasie na łamach tego pisma
J. W i t t l i n popularyzował literaturę polską: A Quarter Century of Polish Literature (1927–1952).
Jw., 1956, nr 1; Polish Literature: A Post Scriptum. Jw., nr 2.
Cz. M i ł o s z, list do J. Iwaszkiewicza, z 22 X 1949. W: Zaraz po wojnie, s. 238.
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Kiedy [Miłosz] przyjechał do Ameryki po raz pierwszy, [...] spędził u nas kilka dni. Próbował wtedy
namówić ojca na powrót do Warszawy, powołując się na poczucie patriotyzmu. Ojciec powiedział mu
wtedy, że nie będzie popierać rządu, który „stał pod drugiej stronie Wisły”, kiedy Warszawa paliła się
podczas powstania. Miłosz obraził się na mojego ojca, a potem nawet trochę się nad nim znęcał. Nie
tolerował depresji ani choroby, lubił odgrywać supermana. Przecież ojciec nie wstawał o siódmej rano
i nie siadał od razu do pracy, za to Miłosz zachowywał szaloną dyscyplinę. Ojciec przez całe życie pozostawał perfekcjonistą, chciał z siebie dać jak najwięcej, ale miewał również okresy ciężkiej depresji.
Wtedy po prostu nie mógł pisać. Miłosz traktował go jak przegranego25.

Swoje wspomnienia o Wittlinie zawarł Miłosz w znanym eseju Mój Wittlin, w którym
odnosząc się do swego starszego kolegi przyznał m.in., że „szczupłość jego dorobku nie
umniejsza wagi jego osiągnięć”26. A co myślał Wittlin o Miłoszu? Autor Soli ziemi wielu swoich opinii nie wypowiadał głośno, lecz zostawił je w nieopublikowanych notatnikach, prowadzonych przez prawie pół wieku27. Zawierają one najróżniejsze zapiski, które miały być
pomocne w codziennym życiu, ale również służyć jako materiał literacki czy relacje dla potomnych. W tych tekstach, których Wittlin nie zamierzał publikować, są przynajmniej trzy
wzmianki o Miłoszu. W notatniku rozpoczętym 9 XII 1957 autor zapisał: „C. Miłosz. Jest
jednocześnie gwiazdą i astronomem wpatrzonym w tę gwiazdę” (t. 11, n. 116, k. 258; 1957).
Z kolei w notesie prowadzonym od 20 II 1960 czytamy: „Miłosz i jego stosunek do ludzi.
Świadczyłem mu wiele uprzejmości. A on nie. Czy można żądać od słońca, żeby się rewanżowało za adorację” (t. 11, n. 120, k. 474; 1960). I wreszcie pod koniec tego samego notesu
Wittlin pozostawił krótki zapis: „Cz. M. – szlachcic z plebejską duszą” (t. 11, n. 120, k. 480;
1960).
Przedstawiona kolekcja listów28 pochodzi z archiwum Czesława Miłosza w Beinecke Library w New Haven (USA). Na tle innych kolekcji nie jest ona obszerna. Można przypuszczać,
że wynika to z trzech powodów: do kontaktu obu pisarzy dochodziło często drogą telefoniczną; nie byli oni sobie zbyt bliscy; część listów zaginęła (lub została zniszczona). Jeśli
porównać listy Wittlina do Miłosza z korespondencją tego pierwszego kierowaną do Kridla,
Wierzyńskiego, Haupta czy Janty-Połczyńskiego (wszystkie te zbiory pozostają jeszcze
w archiwach), należy stwierdzić, że listy do Miłosza są stosunkowo najbardziej oficjalne
i oszczędne w przedstawianiu realiów życia na obczyźnie: Wittlin nie pisze dużo o sobie,
o swoich problemach i planach literackich. Jednak zestawione z opublikowanymi już listami Miłosza do Wittlina składają się na ważny ślad kontaktów i współpracy obu pisarzy –
z pewnością eminentnych przedstawicieli polskiej literatury i znaczących postaci naszej
emigracji.
W publikowanych tu listach, ułożonych w porządku chronologicznym, zmodernizowano pisownię oraz
interpunkcję, zachowując jednakże niektóre charakterystyczne cechy, jak np. myślniki, stosowane przez
Wittlina zbyt często i nie zawsze właściwie. Ujednolicono wcięcia akapitowe oraz układ nagłówków, dat
i podpisów.

25
26
27

28
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„Mój ojciec żył pisaniem, ono go pochłaniało”, s. 245.
M i ł o s z, Mój Wittlin, s. 76.
Są to 134 kieszonkowe notatniki. Wittlin dokonywał w nich zapisków od początku lat dwudziestych
prawie do końca lat sześćdziesiątych XX wieku. Obecnie są zdeponowane w 12 teczkach w Muzeum
Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, sygn. 1701. Lokalizując cytaty z tych notatników,
podaję kolejno: numer teczki, numer notatnika, numer karty, na której zapisano wypowiedź, oraz,
po średniku, rok, z którego pochodzi zapis.
Za pomoc w przepisywaniu listów J. Wittlina dziękuję pani dr E w i e W i e l g o s z.
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1
5400 Fieldston Road
New York 63, N.Y.
13 marca 1947
Wielce Szanowny i Drogi Kolego!
Bardzo dziękuję za list1, choć taki lakoniczny i mało donoszący o tym, co się z Państwem dzieje. Słyszałem, że wyjeżdżał Pan gdzieś na odczyty czy do Kridla2? Bardzo
mi tutaj brak Pana. Cieszyłbym się, gdyby Pan kiedyś do mnie zajrzał. Jest to
egoizm z mojej strony, gdyż Pańskie miłe wizyty są dla mnie tonicum, a nie śmiałbym
sądzić, iż i ja tak samo na Pana oddziaływam. Ostatnio prowadzę ożywioną korespondencję z kolegami w kraju. Odezwał się Dobrowolski, choć ani słowem nie
wspomniał o sprawach, na które powinien był mi odpowiedzieć3. Razem z Iwaszkiewiczem zapraszają mnie do współpracy w nowym piśmie „Nowiny Literackie”.
Na kopercie jest winietka, która łudząco przypomina winietkę śp. „Wiadomości
Literackich”, i nie tylko to, bo i krój czcionek jest taki sam. Ogromnie wzruszył mnie
Jarosław. Nazajutrz otrzymałem depeszę od Wata, również zapraszającą do stałej
współpracy w warszawskim wydaniu „Odrodzenia”. Czy to krakowskie „Odrodzenie”
przenosi się do Warszawy, czy też będzie wychodziło w obu miastach? Będę Panu
wdzięczny, jeśli zechce mnie Pan poinformować na te tematy, o ile Panu więcej ode
mnie wiadomo.
Łączę wiele serdecznych ukłonów, prosząc o życzliwą pamięć
Józef Wittlin [podpis odręczny]
Maszynopis na szarym papierze formatu A5. List wysłany 14 III 1947 na adres: Mr. Czesław Miłosz /
914 Sheridan Street / Washington, D.C.
1
2
3

Nie zachował się list Miłosza, na który odpowiedzią jest ten list Wittlina.
Manfred Kridl od 1940 r. przebywał na emigracji, głównie w Stanach Zjednoczonych, w 1948 r.
objął katedrę im. Adama Mickiewicza na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.
Stanisław Ryszard Dobrowolski w latach 1947–1948 był zastępcą redaktora naczelnego „Nowin
Literackich”.

2
5400 Fieldston Road
New York 63, N.Y.
9 listopada 1947
Szanowny i Drogi Panie Czesławie,
list Pański1 przyszedł tak bardzo à propos, że dziękuję zań i Panu, i Opatrzności.
Dziękuję za życzliwą pamięć. Do moich kłopotów medycznych dołączył się ostatnio
nowy, który zepchnął moją osobę na plan drugi. Moja żona musi, i to w najbliższym
czasie, iść do szpitala i poddać się operacji. W środę sprawa się wyjaśni, bo będzie
badana przez specjalistę w Medical Center. Jestem zaniepokojony, chociaż lekarka
żony, dr Szuldberg, u której odbyło się przyjęcie (pamięta Pan?) po Pańskim odczy-
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cie w Public Library – twierdzi, że nie ma powodu do obaw. Ale żona zaniedbała
swe niedomagania i teraz musi radykalnie pozbyć się ich przyczyny. Więc będę
Panu niezmiernie zobowiązany za j a k n a j s z y b s z ą p o m o c. Szpital, nawet
ogólna sala, testy, Roentgeny etc. – to są rzeczy b. kosztowne. Niestety, w tym kraju nie mam ubezpieczeń społecznych. Myślę, że odda nam Pan ogromną przysługę,
przysyłając jakich 250 dolarów, z czego 100 byłoby dla mnie (zastrzyki ekstraktu
wątroby, lekarstwa takie jak parafina, pawadryna2 etc., krótkie fale...), przepraszam
za tę listę. Sam Pan wie, jakie to smutne i upokarzające. Ale przede wszystkim –
moja żona – ta sprawa jest bardzo pilna. Im wcześniejsza operacja – tym dla niej
będzie lepiej. Dziękuję Panu z góry – za wszystko.
Jestem niezmiernie ciekaw Pańskiego poematu. Będę się cieszył, jeśli mi Pan
prześle kopię. Proszę się nie zrażać zawartymi w nim złośliwościami i proszę się nie
bać „przyszłości żółciowego satyryka”. Przecież nawet pół-święty Léon Bloy3 – był
złośliwy i gorzki. Osobiście nie dowierzam w dzisiejszych czasach 100%owym szlachetnikom i wznioślakom. To podejrzane figury. Istnieje tartufesja4 w sztuce, może
gorsza niż w życiu religijnym. To, czego się Pan obawia – jest wentylem dla duszy,
że użyję tak niemodnego pojęcia. A co do Owidiusza, czy myśli Pan o Tomi (Hiems
Tomitam)5? A czy Pan wie, że koło Kut6, w moich huculskich stronach, pokazują
rzekomy grób Owidiusza? Jeżeli tam był zesłany – to w niezwykle piękne i ciepłe
strony. Bo tam zaczynała się Dacja, a Rzym zsyłał tam swoich political prisoners,
ale także i criminals – z czego urósł – choć usprawiedliwiony przesąd, że wszyscy
Rzymianie – to potomkowie kryminalistów.
Czytał Pan w jednym z ostatnich numerów „Kuźnicy” bardzo wolne, ale bardzo
– moim zdaniem – dobre przekłady Tuwima – Horacego7?
Słonimski nie bardzo się zmienił od czerwca 1940 r., kiedy go po raz ostatni
widziałem. Trochę schudł, ale jest rześki i pełen energii. Bardzo się rozczuliłem po
tylu latach jego wizytą.
Koresponduję z Pańskim wileńskim kolegą Zagórskim8 i załatwiam, w imieniu
prof. Heintausen, lekarstwa dla jego żony.
Jak się ma Pańska rodzina? Kiedy będę miał zaszczyt poznania Pańskiego
syna?9 Mam dla niego książkę – pięknie wydany przekład Wittlina – Pinokia z ilustracjami Witza10. Przysłali mi z „Wiedzy”. Ale musi trochę jeszcze poczekać.
Ufam, że jak najlepiej Pan dla nas te sprawy załatwi, uwzględniając zwłaszcza
sytuację mojej żony. Z góry dziękuję i przepraszam. Sprawa żony b a r d z o p i l n a!
Dla wszystkich Drogich Państwa łączę najserdeczniejsze pozdrowienia
							
oddany
Józef Wittlin
Rękopis na dwóch kartkach białego papieru formatu A4, atrament czarny. List wysłany 10 XI 1947 na
adres: Mr. Czesław Miłosz / 914 Sheridan Street / Washington, D.C.
1
2
3
4
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Nie zachował się list Miłosza, na który odpowiada tu Wittlin.
Prawdopodobnie chodzi o papawerynę – preparat stosowany w stanach skurczowych mięśni gładkich: przewodu pokarmowego, dróg żółciowych oraz dróg moczowych.
Léon B l o y (1846–1917) – francuski powieściopisarz, eseista, poeta o wyraźnej orientacji katolickiej.
„Tartufesja” ‘zakłamanie’ – neologizm Wittlina utworzony od nazwiska Tartuffe, głównego bohatera sztuki Moliera Świętoszek.
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„Hiems Tomitam” (łac.) – „zima w Tomi”. Jest to nawiązanie do tristii O w i d i u s z a, które poeta
pisał na wygnaniu w Tomi (obecnie Konstanca w Rumunii).
Chodzi o miejscowość Kuty, jedno z największych miast w powiecie kosowskim na Ukrainie, uważane za stolicę południowo-wschodniej Huculszczyzny, której miłośnikiem i piewcą był Wittlin.
Kuty leżą u stóp góry pod nazwą Owidiusz (pochodzi ona od słowa „owid” – horyzont, widok), gdzie
według legendy został pochowany Owidiusz.
Wittlin ma na myśli tłumaczone przez J. T u w i m a wiersze zawarte w: H o r a c y, Wybór poezji.
Przeł., oprac. J. Z a w i r o w s k i. Kraków 1923. BN II 25.
Chodzi o poetę Jerzego Zagórskiego.
Mowa o pierworodnym synu Miłosza – Antonim (ur. 1947 r.).
Ignacy W i t z (1919–1971) – polski malarz, rysownik, krytyk sztuki. Pinokio w przekładzie J. W i tt l i n a ukazał się po raz pierwszy w 1926 r. w wydawnictwie „Rój”. Następne edycje były w latach
1946, 1948, 1950, 1951. Dwa pierwsze powojenne polskie wydania Pinokia były opublikowane
przez oficynę „Wiedza”, a kolejne przez „Książkę i Wiedzę”.

3
5400 Fieldston Road
New York 63, N.Y.
29 sierpnia 19491
Drogi Panie Czesławie,
jak Pan znosi te upały? Ja – fatalnie. Na szczęście wyjeżdżam w tym tygodniu nareszcie na wieś, z całą rodziną i kotami. Prof. Kridla nie ma w New Yorku. Będę
z końcem września z powrotem w domu i chciałbym bardzo, żebyśmy znów w trójkę, tj. z Panem i z profesorem, mogli odbyć końcową pogawędkę redakcyjną, ustalić, jakie teksty z tych, które zebrałem, dać do tłumaczenia, itd. Niestety nie wszystko idzie tak, jak projektowaliśmy, co zresztą było do przewidzenia. Np. ani rusz nie
mogę znaleźć kompetentnego autora do Emersona2. Co się tyczy Legionu żydowskiego, myślę, że najlepiej będzie zwrócić się do człowieka, który pierwszy, dwadzieścia lat temu, tę sprawę poruszył, a więc do Romana Brandstättera3. Będę Panu
wdzięczny za jego adres. On jest gdzieś w Polsce. Znałem go jako żarliwego syjonistę, obecnie jest gorliwym katolikiem, tzn. był nim jakie dwa lata temu. Bo wiemy,
jakie fluktuacje przechodzą wieszcze tam, gdzie wody są ruchome.
Proszę teraz Pana o następującą rzecz. Dużą przysługę oddał mi mój przyjaciel
w Paryżu, malarz Ludwik Lille4. Porobił dla mnie fotostaty z Odyńca, tak, że będziemy mogli dać autentyczny opis wizyty Mick[iewicza] u Goethego. Przysłał mi
też parę rzadkich książek, z których będziemy korzystali przy wyborze „głosów”
o Mickiewiczu. Miał wydatki, chodził, krzątał się, zabiegał: myślę, że należałoby mu
posłać jakich 25 dolarów, które w jego obecnej sytuacji bardzo mogą się przydać.
Jak to zrobić, żeby miał te dolary i mógł sam sobie je w Paryżu zmienić? Proszę mi
napisać, co Pan o tym sądzi. Jeżeli Pan mógłby mu przekazać wprost na jakiś bank
w Paryżu, adres jego jest następujący:
Ludwik Lille
51, Bd. St. Ja[c]ques
Paris XIVe
[Dopisek odręczny:] Oddał naprawdę konkretną przysługę.
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Czytał Pan ostatnią „Kulturę”? Znalazłem tam monstrualne dziecko powstałe
ze skrzyżowania Pańskiego Toastu z Traktatem moralnym. To piła Przyłuskiego5.
„Coś” nie wyszło – jak by powiedziała Kalinówna6. Co mi Pan nowego przyśle do
czytania?7 Jak się ma Szan[owna] rodzina?
Proszę o parę słów.
Tymczasem ściskam Pańską dłoń serdecznie
					
oddany
Józef Wittlin [podpis odręczny]
PS. Lada dzień Langerowa8 będzie gotowa z tłumaczeniem Borowego9 i pośle Panu
rachunek. Wykorzystałem u niej 80 centów na każdej stronie.
[Dopisek odręczny długopisem na lewym marginesie:] Jednocześnie piszę do Kuryluka10 w sprawie Odysei11.
Maszynopis na kartce formatu A4. List bez koperty, brak daty nadania i adresu nadawcy.
1
2
3

4

5

6
7

8

9
10
11
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Możliwe, iż jest to odpowiedź na list Cz. M i ł o s z a z 11 V 1949 (opublikowany w: Listy do Józefa
Wittlina. „Zeszyty Literackie” 2001, nr 3).
Chodzi o napisanie artykułu o Emersonie.
R. B r a n d s t a e t t e r w r. 1932 opublikował szkic Legion żydowski Adama Mickiewicza. Początkowo Wittlin chciał, aby podobny tekst Brandstaetter zamieścił w księdze mickiewczowskiej, jednak
nie doszło do tego. Korespondencję Brandstaettera z Wittlinem ogłosiłem w „Tematach i Kontekstach” (nr 2 á2012ñ).
Ludwik L i l l e (1897–1957) – polski malarz, rysownik i grafik pochodzenia żydowskiego. Studiował
medycynę we Lwowie, a w latach 1918–1919 utrzymywał kontakty z czasopismem „Zdrój” (stąd
jego znajomość z Wittlinem). W roku 1937 wyjechał na stałe do Paryża.
Chodzi o Poemat nielogiczny, ogłoszony w „Kulturze” (1949, lipiec–sierpień) utwór Bronisława
P r z y ł u s k i e g o (1905–1980) – poety, dramaturga i tłumacza, od 1947 r. przebywającego na
emigracji w Londynie.
Dora K l i n g b e i l ó w n a (pseud. Kalinówna; 1905–1986) – polska aktorka teatralna i filmowa. Na
początku wojny wyjechała z Polski. Po wojnie osiadła w Rio de Janeiro.
Wittlin nawiązuje może do listu Miłosza z 11 V 1949 (późniejszy się nie zachował), w którym poeta
przesłał mu wyjątki z pism M. Fuller do Mickiewicza oraz ocenzurowany w Polsce fragment swojego Toastu.
Rulka (Róża Maria) L a n g e r (z d. Godlewska) (1906–1993) – urodzona w Warszawie, od 1940 r.
zamieszkała na stałe w USA. Pisarka (autorka The Mermaid and the Messerschmitt) oraz tłumaczka bestselerowej w USA książki Z. K o s s a k - S z c z u c k i e j Bez oręża. Tworzyła również teksty
dla firm reklamowych. Żona prof. Oskara Langera.
Chodzi o artykuł W. B o r o w e g o Poet of Transformation, który miał być zamieszczony w księdze
mickiewiczowskiej.
Karol K u r y l u k (1910–1967) – dziennikarz oraz wydawca, założyciel i redaktor naczelny lwowskich
„Sygnałów” (1933–1939) i „Odrodzenia” (1944–1948).
Tłumaczenie Odysei H o m e r a dokonane przez J. W i t t l i n a ukazało się w r. 1924, jego zmieniona wersja – w 1931 roku. Być może, chodzi tu o starania Wittlina o wydanie trzeciej wersji
przekładu. Zob. Cz. M i ł o s z, list do J. Iwaszkiewicza, z 22 X 1949. W: Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945–1950. Kraków 2007, s. 238. Zob. też J. K o r p a n t y, Zapomniany tłumacz
„Odysei” Homerowej. „Przekładaniec” nr 18/19 (2007), s. 192.		
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4
5400 Fieldston Road
N. York 63, N.Y.
29 X 1949
Kochany Panie Czesławie,
z przerażeniem donoszę, że Pański list z 27 b.m.1 przyszedł pusty, b e z p r z e k az u p o c z t o w e g o n a 2 0 0 d o l a r ó w. Mam nadzieję, że ten przekaz jest gdzieś
u Pana, a nawet jeśli przepadł, ma Pan zapewne odcinek potwierdzający wpłatę.
Bardzo będę Panu wdzięczny – za doniesienie mi odwrotną pocztą, co się z tym
stało i kiedy mogę liczyć na otrzymanie tej forsy.
Co się tyczy Paryża, tzn. Lillego – to jeżeli ma Pan trudności z wysyłką pieniędzy
bezpośrednio – to proszę mi dodatkowo przysłać tych, (ile postanowiliśmy?) 20 czy
25 dolarów dla niego. Zawsze ktoś jedzie do Paryża – mógłbym dać, a jeśli nie – to
przez bank tutejszy mógłbym posłać. T o j e s t p i l n e!
[Nazwisko nieczytelne] posłałem już lekarstwa przez konsula Kwietnia, który
prosto leci do Polski. Jeżeli on napisze coś do książki – to mu Pan zwróci koszty,
a jeśli nie – to będzie to mój prezent dla chorego kolegi.
Dziękuję za adres p. Geralda Sykesa2, do którego napiszę natychmiast po
otrzymaniu tych przekazów od Pana. (Czy można przekazem wysłać więcej czy 100
dolarów?) Zna Pan tłumaczenie tego Sykesa i czy on nie jest drogi?
Dziękuję Panu za miły wieczór spędzony z Panem u nas i za prawdziwą przyjemność, jaką nam sprawił swym Otellem3.
Ściskam dłoń i czekam na wyjaśnienie – w sprawie tych 200 dolarów.
Oddany J. Wittlin
Rękopis na kartce białego papieru formatu A4, atrament czarny. List wysłany 29 X 1949 na adres:
Mr. Czesław Miłosz / 914 Sheridan Street / Washington, D.C.
1
2

3

List Miłosza z 27 X 1949 nie zachował się.
Gerald S y k e s (1903–1984) – amerykański pisarz, krytyk literacki i wykładowca uniwersytecki.
Pracował m.in. dla „The New York Book Review”, „The Nation” i „New Republic”. Tłumaczył z francuskiego. Jego nazwisko nie pojawia się jednak we wspominanej tu pracy o Mickiewiczu.
Miłosz przełożył z Szekspira pierwszy i prawie cały drugi akt tragedii Otello. Pierwszy akt ukazał
się w r. 1950 w „Twórczości”, drugiego nie ukończył i do przekładów Szekspira już nie wrócił. Zob.
A. R o m a n o w s k a, Szekspir Czesława Miłosza. „Studia Litteraria. Universitatis Iagellonicae
Cracoviensis” 2009.

5
5400 Fieldston Road
N. York 63, N.Y.
11 stycznia 1950
Drogi Panie Czesławie,
dziękuję za oba listy1. Właśnie przeczytałem Emersona i jestem rad, że Pan to tak
dobrze zrobił. W przyszłym tygodniu będzie u mnie p. Sykes, więc dam mu to do
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tłumaczenia i poproszę, żeby przejrzał Pańską angielszczyznę i ewentualnie poprawił, przy czym, jak powiada Wiech, „zaznaczę”, że to Pańskie życzenie. Co się tyczy
cytat z samego Emersona – rzeczywiście głupio jest tłumaczyć je z powrotem na
angielski, ale czy Sykesowi uda się znaleźć teksty oryginalne?
Teraz – co do Pańskiego artykułu Mickiewicz and Modern Poetry. Uważam, że
jest świetny i myślę, że powinniśmy go dać do książki, a jeśli boi się Pan dawać
diabła-Eliota, to mógłby Pan łatwo wyrzucić go z artykułu, co prawda musiałby
Pan wyrzucić również cały wywód o „common style”2. Ja sugerowałbym taką czystkę: na str. 364 tam, gdzie Pan pierwszy raz używa tego terminu, ująłbym go w cudzysłów i zakończył zdanie: ...„Beyond the reach of even the great poets”3. Następne zdania opuściłbym, a zacząłbym od nowego ustępu: „Mickiewicz attains his
effects”4 – itd. Ewentualnie mógłby Pan parę zdań dopisać. Inteligentny czytelnik
amerykański może domyśli [się], kogo Pan cytuje w cudzysłowie, a Pańscy „moczodawcy” oraz inni miłośnicy poezji, socjal-realistycznej, dla których Eliot jest tabu,
i tak się nie domyślą.
Rozmawiałem już z Kridlem telefonicznie na temat „Tribune des Peuples” i radziłem dodać jeszcze artykuł o „Miastach robotniczych”5. Artykuł Jakóbca6 ma już
Krzyżanowski7 do tłumaczenia, teksty rosyjskie uzupełni razem z Washburnem8.
Artykuł Washburna jest już u Kridla. Krzyżanowski zapewnia też, że kończy artykuł
swój o Cooperze, tak więc naprawdę zbliżamy się do upragnionego końca. Dobrze,
że Brandstätter odmówił, gdyż znaleźliśmy specjalistę żydowskiego od Legionu (i romantyzmu polskiego w związku z Żydami), kt[óry] pisze artykuł, oparty na nowszych
od Brandstättera materiałach. Jeżeli Kridl dopisze jeszcze uwagi, wyjaśniające poszczególne „człony” (ładne słowo?) książki, będziemy mieli dość bogatą całość.
Miałem list od prof. Noyesa9, który oczywiście pozwala wziąć nam ze swego
tłum[aczenia] Pana Tadeusza wszystko, czego nasza dusza zapragnie, i jeszcze raz
radzi mi w sprawie tłumaczeń wierszem zwrócić się do Haleckiego10. Widocznie
zacny staruszek nie orientuje się w sytuacji. Co się tyczy honorariów, wkrótce
wydam wszystko, co mi Pan posłał przed świętami. Zdam Panu dokładny rachunek.
Przewiduję jednak, że będę na te cele potrzebował znacznie więcej. Sam Sykes wziął
za swe poprzednie tłumaczenia (59 stron) prawie 200 dol. A teraz mam płacić
Krzyżanowskiemu, Washburnowi, Żydom, i znów będzie Sykes.
O tytule pomyślę. Na ogół mam dobre pomysły na tytuły i niejednemu już autorowi poradziłem. Kiedy Pan przyjedzie? Chcielibyśmy wiedzieć naprzód, żebyśmy
mogli przygotować rozmowy z drukarnią.
-------------------------------------------------------Też nic nie mam od Kuryluka i jak zwykle z braku prądu – wyłączam pracę. Nie
wiem, jak można pracować w takiej próżni. Co z Pańskim Otellem? Byłem zachwycony tym, co Pan nam czytał. Wie Pan, że nasza przyjaciółka francuska, kierowniczka kursów dramatycznych w tut[ejszej] École Libre planuje wystawienie na
wiosnę ze swymi uczniami Miguela Mañara? Ona w zeszłym roku prześlicznie
wystawiła Intermezzo Giraudoux i Polyeucte11.
Raz jeszcze dziękuję za Emersona i serdecznie pozdrawiam Pana oraz Jego
rodzinę
					
oddany
Józef Wittlin [podpis odręczny]
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Maszynopis na dwóch stronicach szarego papieru formatu A4. List wysłany 11 I 1950, na adres: Mr.
Czesław Miłosz / 914 Sheridan Street / Washington, D.C.
1

2

3

4
5

6
7

8
9
10

11

Mowa o listach Miłosza z 5 I i 9 I 1950. Listy te poprzedziła jego kartka bożonarodzeniowa do
Wittlina z 23 XII 1949, z Waszyngtonu, na której poeta napisał: „Pewnie Pan się zdziwi, ale powiedziałem sobie, że to ostatnie święta Bożego Narodzenia w Ameryce i że już tu dłużej nie wysiedzę,
bo jak powiedział pewien szlachcic litewski, który za dużo wypił, mnie n u d n o”. Zob. M i ł o s z,
Listy do Józefa Wittlina.
„Common style” (ang.) – „wspólny styl”. Pojęcie używane przez T. S. Eliota na określenie stylu literatury, w której realizuje się nie geniusz pojedynczego twórcy, lecz geniusz języka. „Common style”
przynależy do epoki, w której społeczeństwo osiągnęło moment porządku i stabilności.
„Beyond the reach of even the great poets” (ang.) – „poza zasięgiem nawet wielkich poetów”. Oto
całe zdanie z artykułu Miłosza: „But genuine poets are rare, and there periods of history when such
an operation is impossible, because of a ‘common style’ is then beyond the reach of even the great
poets”.
„Mickiewicz attains his effects” (ang.) – „Mickiewicz osiąga swoje efekty”. Artykuł Miłosza świadczy,
że zastosował się on do rad Wittlina.
Chodzi o nie mający tytułu artykuł wstępny A. M i c k i e w i c z a do „Trybuny Ludów” (1848, nr 41,
z 25 IV). Tekst jest też tytułowany [Osiedla robotnicze]. Zob. A. M i c k i e w i c z, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 12: Trybuna Ludów. W przekł. L. P ł o s z e w s k i e g o. Z objaśnieniami A. M a u e r sb e r g e r a. Warszawa 1955, s. 146–148.
Marian J a k ó b i e c (1910–1998) – historyk literatur słowiańskich (rusycysta), profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ludwik K r z y ż a n o w s k i (1906–1986) – anglista, tłumacz i działacz polonijny. Od roku 1938
przebywał w USA jako attaché kulturalny i oświatowy w polskich placówkach dyplomatycznych
w Chicago i w Nowym Jorku. Po wojnie wykładowca literatury i języka polskiego w Columbia University oraz nauk politycznych w New York University.
John Nelson W a s h b u r n (1923–2003) – amerykański rusycysta, autor publikacji o Związku
Sowieckim.
George Rapall N o y e s (1873–1952) – profesor języków słowiańskich w University of California,
tłumacz ważnych dzieł literatury polskiej, serbskiej i rosyjskiej na język angielski.
Oskar H a l e c k i (1891–1973) – polski historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat
czterdziestych XX w. wykładał w uniwersytetach amerykańskich. Był jednym z założycieli Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku.
Tragedia P. Corneille’a.

6
5400 Fieldston Road
N. York 63, N.Y.
21 marca 1950
Drogi Panie Czesławie,
dziękuję za recenzję1, którą rozpatrzyliśmy wspólnie z profesorem. We are looking
forward2 ku Pańskiemu artykułowi biograficzno-historycznemu3, tylko prosimy
bardzo o szybkie napisanie i ew[entualne] danie go już w tłumaczeniu angielskim.
Kridl Panu już o wszystkim szczegółowo napisał. Janta4 chce, żeby o nim było
w książce w związku z Joshim5. Nic dziwnego, skoro przekład ten powstał z jego
inicjatywy.
Artykuł o Emersonie tłumaczył Sykes, którego wezwał Kridl na wygawor6 i poprawki tłumaczeń z francuskiego. Ja będę musiał zrobić to samo, tylko znacznie
łagodniej z przekładami z włoskiego, które skonfrontowałem z oryginałami, znaj-
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dując tylko w kilku miejscach rzeczy rażące. Poza tym uważam je za udane, biorąc
pod uwagę fakt, że język włoski jest podobny w skłonności do emfazy – do polskiego, i każdy tłumacz angielski ochłodziłby nieco gorące zwroty stylistyczne. To zrobił, za co trudno na niego się gniewać. Pragnąłbym bardzo, żeby książka znalazła
się już w drukarni, co w dużej mierze zależy od Pana i od demarszów7 Pana w sferach miaro- i dolarodajnych. Skończmy już to, zanim wodorówka nas wykończy.
W każdym razie pragnąłbym, żeby książka ukazała się przed r. 1955, czyli przed
stuleciem śmierci.
Dziękuję też za forsę, mam nadzieję, że pokryję nią bieżące wydatki, chyba że
wyłoni się konieczność nowych tłumaczeń.
Wczoraj odwiedzili nas tu Państwo Markowscy, czyli Terenia Iwaszkiewiczówna8
z mężem, który jedzie na radcę poselstwa (ambasady?) do Ottawy. Jadą z Włoch.
Uczułem dreszcz starości patrząc na tę dorodną, ukrainną mołodycę, którą znałem
małą dziewczynką. On – czy ja wiem? raczej miły.
Kiedy Pan znów tu będzie? Gdybym był bogaty, zaangażowałbym Pana na animatora mego umysłu i jeździłbym z Panem na wycieczki po innych kontynentach.
Panu pozostawiam do oceny, która posada bardziej Panu odpowiada, czy obecna,
czy ta, którą bym Panu proponował, będąc bogaty.
Przeczytałem już około stu stron Herseya9 i raczej mnie to nudzi. Jest tam też
wiele naiwności i gaf, jak np. „housewarming party”10 u ortodoksyjnych Żydów,
w dodatku za okupacji w getcie. Myślę, że największą zasługą tej książki jest rozpowszechnienie Pańskiego Campo di Fiori, chociażby w tej urywkowej postaci. Może
w dalszych częściach książka będzie bardziej interesująca. Ale jak słusznie zauważył pewien mój znajomy, ona nie jest napisana dla mnie, tylko dla ludzi, którzy
dopiero po jej przeczytaniu uwierzą, że Niemcy mają nie tylko Lidice11 na sumieniu.
Ściskam Pana i serdecznie całą rodzinę pozdrawiam
Józef Wittlin [podpis odręczny]
Maszynopis na jednej stronicy szarego papieru formatu A4. List bez koperty. Brak daty nadania i adresu odbiorcy.
1

2
3
4
5

II-4.indd 178

Miłosz napisał dla Kridla recenzję przygotowywanej książki o Mickiewiczu – zob. Cz. M i ł o s z, „Mój
wileński opiekun”. Listy do Manfreda Kridla (1946–1955): z uzupełnieniem o listy Manfreda Kridla
i addendum. Z autografu do druku przygotował, słowem wstępnym, przypisami i notą edytorską
opatrzył A. K a r c z. Toruń 2005. Listy Miłosza do Kridla stanowią ważne uzupełnienie korespondencji między Miłoszem a Wittlinem. Możliwe, że ten list Wittlina jest odpowiedzią na list Miłosza
do Kridla zawierający ową recenzję.
„We are looking forward” (ang.) – „oczekujemy”.
Cz. M i ł o s z napisał wstęp do książki o Mickiewiczu, zatytułowany Historical and Biografical Data,
który jednak nie został sygnowany jego nazwiskiem.
Aleksander Janta-Połczyński w 1940 r. wyjechał z Polski, a od 1945 r. przebywał w Nowym Jorku.
Umashanker Jethatal J o s h i (1911–1988) – hinduski poeta i tłumacz. Uchodzi za jednego z najwybitniejszych twórców piszących w języku gudżarati. K a r c z (ed. cit., s. 50) wyjaśnia: „Uma
Shanker Joshi – wg Słownika pseudonimów pisarzy polskich XV w. – 1970, pod red. E. Janowskiego (Wrocław 1994–1996) jest to pseudonim Maurycego Frydmana (1901–1976), działacza społecznego i oświatowego, wydawcy i inżyniera mieszkającego w Indiach, tłumacza Sonetów krymskich
Mickiewicza na język gujarati (1939). Legendę o tym, że był to wybitny poeta hinduski, stworzył
Aleksander Janta-Połczyński, patrz: księga mickiewiczowska, s. 274–276”. Przekład ukazał się

2017-03-13 17:25:07

Listy Józefa Wittlina do Czesława Miłosza

6
7
8
9

10
11

179

w Ahmedabad, w prowincji Bombaj, ze wstępem Janty. Zdjęcie okładki tej książki zostało też zamieszczone w omawianej pracy o Mickiewiczu.
„Wygawor” (z ros. „wygowor”) – „napomnienie”, „nagana”.
„Demarsze” (z fr. „démarches”) – „interwencje dyplomatyczne”.		
Młodsza córka Iwaszkiewicza.
John H e r s e y (1914–1993) – amerykański dziennikarz i pisarz, autor kilkunastu publikacji.
Wittlin tłumaczył jego Hiroszimę (1946) i napisał do niej wstęp. W liście wspomina natomiast
książkę The Wall (1950), poświęconą powstaniu i likwidacji warszawskiego getta.
„Housewarming party” (ang.) – spotkanie towarzyskie przy okazji wzięcia w posiadanie nowego
mieszkania.
Lidice – wieś i gmina w Czechach, położona w powiecie Kladno na północny zachód od Pragi.
W czerwcu 1942 po zamachu na Protektora Rzeszy Reinharda Heydricha niemieckie jednostki SS
dokonały całkowitej eksterminacji wsi. Łącznie zginęło 340 mieszkańców – mężczyzn, kobiet
i dzieci.

7
16 lipca 1951
Kochany Panie Czesławie,
proszę mi wybaczyć, że dopiero dziś odpisuję – na ostatni Pana list1. Znane Panu
upały nowojorskie – zawsze odbijają się na moim zdrowiu, które ostatnio jest dość
kiepskie, pełno też mam „trabli”2 – a w wolnych od nich chwilach staram się pracować, żeby pokonać, „die Panik an Ausfahrt” (panikę przy wyjściu) – jak mi raz
powiedział Hermann Broch, który zmarł tu nagle w Yale, gdzie był profesorem – parę
tygodni temu w 65-tym roku życia. Miał on na myśli panikę ogarniającą artystów
w pewnym wieku – do którego Panu jeszcze daleko, Drogi Panie Czesławie. Śmierć
Brocha odczułem b. boleśnie – był to jeden z ostatnich naprawdę wielkiego formatu pisarzy europejskich, formatu Joyce’a, Prousta, Swena, Virginii Woolf. Od 6-ściu
lat stale z nim korespondowałem i nieraz radził mi w trudnych chwilach.
Trudne chwile! Widzę z Pańskiego listu – że znajduje się Pan w samym sercu
kryzysu, jeśli tak wolno się wyrazić – z drugiej jednak strony Pańskie, coraz lepsze
artykuły (wczoraj otrzymałem XX Century3 z najlepszymi [tekst nieczytelny]), świadczą o tym, że ten kryzys osobisty – wychodzi na zdrowie Pańskiemu pisarstwu –
z czego Pańscy przyjaciele – do których się zaliczam z Halusią – szczerze się cieszą.
Nie wiem, jak w tej chwili wygląda Pańska sytuacja wizowa, Pańska Pani do nas
się nie odezwała. Gdybym miał wrotki – pojechałbym do nich do Washingtonu
(w którym w ogóle ani razu nie byłem) – albo żona moja by ją odwiedziła. Nie wiem,
dlaczego Pani Janka n a s unika. Więc proszę Pana – o doniesienie nam via Paryż
– jak się Pańska rodzina miewa i z czego żyje. Strasznie nie lubię narzekać na zły
stan, gdzie trzeba pomóc materialnie lub interwencjonalnie. A niestety obie możliwości dla nas w tej chwili nie istnieją. Profesor K.4 też ogromnie przejął się losem
Pańskiej rodziny, kiedy mu doniosłem, co mi Pan w ostatnim liście napisał. Z kim
w ogóle Pańska Pani utrzymuje kontakt? Czy z tak zawsze Wam życzliwą panią
Borowikową5?
Z ostatniego Pańskiego listu, utrzymanego w tonie rozpaczy, widzę, donosi mi
on (cytuję dosłownie: „trzeba nam szczerze istnienia, a zupełna samotność może
nawet tytana áktórym nie jestemñ, doprowadzić do obłędu”) – że nerwy Pańskie
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rzeczywiście nie są świetne, czemu się nie dziwię. Ale chciałbym skorzystać z przywileju podwójnego starszeństwa i w latach życia, i w latach emigracyjnej samotności – żeby Panu powiedzieć coś o niej. Uczynię to zresztą również z myślą o Panu
w najbliższym artykule dla „Kultury” – tu chciałbym jednak zwrócić Pańską uwagę,
że nie jest Pan sam i nie jest Pan pierwszym emigrantem, że musi Pan, zerwawszy
z tamtym światem fałszywego „my”, my – używanego pod terrorem, potępiającym
wszelkie „ja” – poczuje się solidarny z wszystkimi samotnikami, z których jednym
z najlepszych był właśnie wspomniany Broch. Jego Śmierć Wergilusza [to] mimo
wszystko typowo niemieckie wady (gadanie na „dubelt”6 – od czego nie jest wolny
nawet Tomasz Mann), nie mogłaby powstać w innych warunkach, tylko w emigracyjnych.
Mój nieodżałowany wielki przyjaciel Joseph Roth7 też był emigrantem. W końcu – zapomniał Pan, że biadając nad swoim przyszłym losem mam na myśli oczywiście jedynie literacki los – że pisał Pan to do człowieka, który gorzej niż inni
polscy pisarze emigracyjni znosi ten los, gdyż z faktu emigracji nie zrobił sobie ani
sztandaru, ani „jobs”8 i jeszcze ciągle nie pogodził się z tym, że do Polski nie wróci.
Do Polski – w której – jako obywatelowi II g i e j [!] klasy właściwie nigdy mi dobrze
nie było. 10 lat mego pobytu w Ameryce – to 10 lat straszliwego wyjałowienia – a l e
w y ł ą c z n i e z m o j e j w ł a s n e j w i n y, Drogi Panie Czesławie. Staram się
obecnie tych 10 lat przekreślić i odrobić i Bóg jeden tylko wie, czy mi się to uda.
Gdyż jestem w wieku, w którym więksi od nas – Balzac, Szekspir, Molier, Dante –
już nie żyli. A ja osobiście jestem jak najgorszym przykładem tego, co emigracja
z człowieka może zrobić. Ale jak powiedziałem – inni są silniejsi i podciągnęli się
– a nawet o d r o d z i l i. Weź Pan Lechonia np. Ostatnio pisze – moim zdaniem –
piękne rzeczy – oczywiście na miarę swych możliwości. Jemu np. bieda dobrze
zrobiła – a gdy żył w dostatkach ambasadowych – w ogóle nie mógł pisać lub pisał
słabo. Mówiąc o emigracji p o z y t y w n e j – mam tu na myśli przede wszystkim
Niemców, – którzy są – godni podziwu. Wymienię w moim artykule wszystkich mniej
więcej, których znam. Hiszpanie na emigracji też dobrze funkcjonują. Taki R[nieczytelne] np., Ortega y Gaset lub Salvador de Madariaga właściwie na emigracji
zakwitli. Nie bój się Pan, Drogi panie Czesławie – samotności – w tak dobrym towarzystwie. Przecież i w „Figarze” Pana czytałem i o tym doskonałym XX Century.
Mam przekonanie, że Pan nie tylko da sobie radę, ale że swoim osobistym czarem
powiększy Pan liczbę i tak wielu przyjaciół, którzy Panu pójdą na rękę. Gwizdnij
Pan na te panienki w Polsce, które Pana wielbiły, te same panienki będą więcej
wielbiły Pana – jeśli Pan n i e b ę d z i e pisał w Kraju. A zresztą, czy nie zależy Panu
więcej na panienkach, z którymi Pańscy synowie będą romansowali, niż na tych,
co do Pana puszczały oko? Bo mnie najwięcej już zależy na tym, żeby dzieci mojej
córki i kiedyś dzieci tych dzieci mnie czytali. 30 lat temu, mnie też panienki we
Lwowie przynosiły kwiaty, ale dużo dałbym za to, żeby na mój grób (gdzie on będzie?)
przychodziła całkiem nieznana mi młodzież. Ot, proszę wybaczyć staremu – te
korektury perspektywiczne. Życzę Panu przede wszystkim z d r o w i a, żeby Pan
mógł wytrzymać k a ż d ą przykrość – i czekam na parę dobrych wieści od Pana –
zawsze Panu szczerze oddany
J. W.
Żonie Drogiej wiele serdeczności.
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Rękopis na dwóch stronicach niebieskiego papieru firmowego połączonego z kopertą. List wysłany
19 VII 1951 na adres: France / Mr. Czesław MIŁOSZ / c/o „KULTURA” / I. Av. Corneille / MAISONS
LAFFITTE (Seine et Oise).
1
2
3
4
5

6
7
8

List Miłosza, na który tu Wittlin odpowiada, był wysłany 29 V 1951 z Neuilly-sur-Seine (bez daty).
„Trable” (z ang. „troubles”) – „kłopoty”.
Nie udało się ustalić, co to za publikacja.
Mowa o Manfredzie Kridlu.
Chodzi o Anielę B o r o w i k o w ą (z domu Geppner), córkę warszawskiego kupca, która przed
wojną przyjaźniła się z żoną Miłosza; również ona wraz z mężem Lucjanem przebywała na emigracji w USA. Poeta często ich odwiedzał, gdy mieszkał w Nowym Jorku. (Informację tę uzyskałem od
pani B e a t y D o r o s z.)
„Dubelt” (z niem. „dubbelt”) – „podwójnie, zbyt obszernie”.
Joseph R o t h (1894–1939) – austriacki pisarz, przyjaciel Wittlina z czasów studiów w Uniwersytecie Wiedeńskim.
„Jobs” (ang.) – „prace”.

8
5400 Fieldston Road
N. York 63, N.Y.
8 maja 1954
Kochany Panie Czesławie,
dziękuję serdecznie za list1, na który od dawna czekałem. Bardzo się martwiłem
tak długim milczeniem Pańskim, tym bardziej że nasza ostatnia rozmowa telefoniczna przed Pańskim wyjazdem – trochę mi ciążyła – jako może nie bez wpływu
na Pańską decyzję. Pamięta Pan tę rozmowę? Tak czy owak serdecznie żal mi Pana,
lecz mam nadzieję, że prędzej czy później Pana tu zobaczymy. Oby – prędzej. Ma
Pan bardzo oddanych przyjaciół, którzy z pewnością zrobią wysiłek, aby Panu pomóc w połączeniu się z rodziną. Doskonale wczuwam się w Pańskie położenie, gdyż
byłem w podobnej sytuacji w r. 1939–1940, kiedy ja byłem w Paryżu, a moja rodzina w Polsce, pod niemiecką okupacją. Dobrze, że Pan pisze, gdyż jedynie praca chroni nas od rozpaczy. Nie wiem, czy ten list będzie wcześniej w Paryżu od
p. J. Czap[skiego], którego niestety raz tylko tutaj widziałem. Piszę go chaotycznie
– aby nawiązać z Panem kontakt i zapewnić, że zarówno moja żona jak i ja – kiedy
tylko możemy – staramy się wytworzyć przyjazną atmosferę dokoła Pańskiej osoby,
twórczości, sprawy przyjazdu tutaj. P. Czap[ski] opowie Panu, jakie tu są nastroje,
gdyż zna je lepiej ode mnie. Pamięta Pan – jak 17 VIII 1950, gdy Państwo wyjeżdżali od nas, wspominałem, że może spotkamy się w Paryżu – u Józia Cz[apskiego].
Zabawne, co? A także jest Pan w „Kulturze” drukowany wcześniej – ode mnie.
À propos: proszę zapewnić pana Giedroycia, że za parę dni przyślę mu „profilaktyczną obronę” Gombrowicza2 d o l i p c o w e g o n u m e r u. Nie piszę do niego
wprost, gdyż wstyd mi pisać do człowieka, który od tylu lat czeka na moje rzeczy
do „Kultury” i nie machnął na mnie ręką. Ten jego wieczny upór, będący zapewne
„token”3 estymy, naprawdę mnie wzrusza i dodaje otuchy. Ale wróćmy do Pana.
Zaraz po pierwszym telefonie Józia Cz[apskiego] napisała moja żona do Pańskiej
Pani – b. ciepły list – upłynęło już ponad 3 tygodnie, a Pani Janina nie zareagowa-
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ła. W ogóle – jej milczenie – nie wiedzieliśmy, jak interpretować. O ile wiem, i Hertzowie do niej pisali, a wczoraj profesor wziął ode mnie adres. Swoją drogą, jego
rola jest teraz „peculiar”4, gdyż z nas wszystkich jego jednego jeszcze łączą niejakie
więzy Pańskimi dawnymi chlebodawcami. Chlebuś ten, co prawda, zawsze wydawał
mi się zakalcowaty. Drogi Panie Czesławie, Pański artykuł zrobił tu na wielu ludziach dobrej woli i dobrej inteligencji – b. dobre wrażenie, – wiersze i tak bez
akompaniamentu tego artykułu – działają pierwszorzędnie. Ja te wiersze już znałem,
niektóre przysłał mi Pan przecie w rękopisie i nie muszę Pana zapewniać – o moim
do nich stosunku.
Winszuję najserdeczniej w żony i we własnym imieniu powtórnego ojcostwa5
i z całego serca, żeby Pan mógł osobiście cieszyć się pierwszymi ząbkami wtóro-rodnego dziedzica. Przesyłam Panu program z przedstawieniami misterium Pańskiego stryja6 – grali amatorzy: amerykańska młodzież (przeważnie) izraelskiego
pochodzenia, a grali świetnie. Nasza przyjaciółka, kierowniczka tych francuskich
„młodzieżowych” (piękne słowo krajowe!) teatrów pani Daniel, znała Oskara Miłosza
i grała w teatrze Vieux Colombier rolę Girslany w Miguelu Mañarze7. Marzy ona
o tym, żeby Pana poznać, jak Pan przyjedzie, zaprosimy Pana z nią. Nie wątpię, że
to nastąpi, że trudności będą pokonane. Żałuję, że nie mam stosunków odpowiednich w sferach decydujących o wizach dla takich ludzi jak Pan. Sam jestem nie
całkiem koszerny – bo moja żona pracowała na ten nasz zakalec – – ale dużo zależy od urobienia opinii wśród rodaków, żeby nie. A to czynimy gorliwie. Zwłaszcza
głupotę trudno zmiękczyć, no i przyrodzoną zawiść Kalibanów8 – do Angolów.
Niech Pan będzie dobrej myśli i pisze swoją książkę spokojnie. Tu nie najweselej, ale jak się jest w Pańskim wieku – można przezwyciężyć smutki łatwiej i zrobić z nich piękne wiersze. Tylko mnie już się zaczyna „finesta senectus”9, może
przedwczesna, ale bardzo dokuczliwa. Z egoistycznych względów też pragnę Pańskiego przyjazdu do St[anów] Zj[ednoczonych] – zawsze w Pańskim towarzystwie
czułem się odmłodzony umysłowo i język mi się rozwiązywał.
Starość! Słyszał Pan o tym, że nasza córka w lutym wyszła za mąż – za młodego inż. Liptona, syna tej pani, która miała „Librairie Lipton” na Lexington Ave. Pani
Germaine Lipton zna Pana z księgarni, którą sprzedała rok temu, a obecnie pracuje w piśmie „France-Amerique”10. Mój zięć jest b. miły, poważny chłopak, interesuje się matematyką, muzyką i antropologią, poza tym buduje szosy w stanie
N[ew] Yersey [!]. Młodzi mieszkają w New Brunschwick i rzadko tu przyjeżdżają.
Pośpieszyła się smarkula i może mnie niedługo dziadkiem zrobić. Smutno bez niej
w domu, gdzie tylko kotka reprezentuje element niewinności.
Panie Czesławie, kiedy będziemy się razem śmiali? Tak lubię Pański śmiech.
Przeczuwam, a moje przeczucia na ogół się sprawdzają, że niedługo się zobaczymy,
przy czym ja do Francji się nie wybieram. Mnie raczej ciągną Włochy, i Kraj, i ludzie,
i sztuka.
Proszę do mnie pisać częściej – sprawi nam Pan tym dużą przyjemność – a żonie proszę łaskawie napisać, żeby się do nas odezwała. Słyszę, że materialnie jakoś
daje tam sobie radę. To przynajmniej dobrze.
Ściskam Pana serdecznie i pozdrawiam w imieniu żony
							
oddany
Józef W.
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PS. Proszę ugłaskać Giedroycia. 3 rzeczy mam dla niego na „warsztacie”11 przez
Gombrowicza.
Rękopis na szarym papierze listowym, atrament czarny. List wysłany 9 VI 1954 na adres: France / Mr.
Czesław Miłosz / To Mr. Jerzy Giedroyć, „Kultura” / MAISONS-LAFFITTE (S. et O.) / 1, Av. Corneille.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ten list Wittlina poprzedziły przynajmniej cztery listy Cz. M i ł o s z a. Zachowały się trzy: z 21 III
1950, 29 V 1951 oraz 4 XI 1952 (zob. Listy do Józefa Wittlina). Nie zachował się natomiast list, na
który odpowiada tu Wittlin.
W „Kulturze” z 1951 r. (nr 7/8) ukazał się artykuł J. W i t t l i n a Apologia Gombrowicza, o którym
wspomina on w liście.
„Token” (ang.) – „znak”, „dowód”.
„Peculiar” (ang.) – „szczególny”.
Mowa o drugim synu Miłosza, Piotrze, który urodził się w 1951 roku.
Chodzi o Oskara Miłosza – spokrewnionego z Czesławem Miłoszem poetę i dyplomatę litewskiego,
mieszkającego w Paryżu.
Miguel Mañara – dramat misteryjny O. M i ł o s z a.
Kaliban – brutalny, półdziki niewolnik o odrażającej powierzchowności, postać z Burzy W. S z e ks p i r a.
„Finesta senectus” (łac.) – „wiek sędziwy”.
Czasopismo poświęcone Francji, założone w 1943 r. w USA. Ukazuje się do dziś.
Nie wiadomo, o jakie trzy teksty chodzi. Wittlin wielu utworów nie ukończył.

9
12 maja 19571
Drogi Panie Czesławie,
proszę mi wybaczyć, że dopiero dziś dziękuję Panu serdecznie za Traktat poetycki.
Czynię to po trzykrotnym przeczytaniu. Rzecz imponująca, w treści, konstrukcji
i wyrazie, chociaż, moim, bardzo skromnym, zdaniem, nierówna, jeśli idzie o ingrediencje. Być może jednak, że nie zrozumiałem wszystkiego, zwłaszcza ostatniej
części, tak jak należałoby ją rozumieć. Jest to oczywiście moja wina. Grunt, że
pozostaję wciąż pod działaniem czarów, które Pan w tym „traktacie” zgromadził,
zwłaszcza z wielką „force évocatrice”2 namalował Pan „Piękne czasy”, czasy mojej
młodości. Strofy poświęcone okupacji, powstaniu warszawskiemu, gettu najbardziej
mnie „wzięły”. Zawsze, ilekroć Pan dotyka tych spraw, bije Pan w struny z szlachetnego metalu, podobnie jak w fragmencie Antygony, który z entuzjazmem „opracowałem” w moim miesięcznym Programie literackim3 z aktorami. Antygonę mówiła
Modzelewska4, Ismenę Zelwerowicz-Orchoniowa5. Nie powiem, żeby wykonanie było
na najwyższym poziomie, ale to wina aparatu technicznego i szczupłości wydzielonego aktorom czasu. Zaledwie – dwie próby. W tym programie, który prowadzę już
przeszło dwa lata, kilka razy nagrywaliśmy Pańskie wiersze M.6 i Kolędników.
W wyborze muszę kierować się nie tylko własnym smakiem i upodobaniem, ale
i warunkami głosowymi i talentowymi wykonawców, którymi rozporządzam, a także względami radiofonicznymi. W niedalekiej przyszłości spróbuję dać fragmenty
z Traktatu poetyckiego właśnie. W związku z łaskawą dedykacją na egzemplarzu,
który mi Pan przysłał, a mianowicie z aluzją do Anny Csillag7, pozwalam sobie
przypomnieć Panu cały wiersz, który napisałem o niej, jeśli to jest tylko o niej.
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Wiersz ten był napisany w r. 1934, drukowany w „Wiadomościach Literackich”,
dedykowany Toli Korian8, która go często wykonywała na estradach przedwojennych, głównie IPS’u9. Piękną muzykę do niego napisał Palester10. Był przedrukowany w Antologii emigracyjnej Lama11 i może go Pan tam widział. Niemniej przepisuję go Panu.
Wracając do Traktatu poetyckiego, zadziwia mnie u Pana fascynacja Ameryką,
której ulega Pan we Francji. Podobnie jak zadziwia mnie u Pana fascynacja najnowszą poezją amerykańską. U mnie – na odwrót. To, że przeszło 16 lat już nie byłem
w Europie, oddziaływa paraliżująco raczej na pozytywną percepcję miejsc, w których
tkwię – bez wielkiego entuzjazmu. Nie uległem też magii tego kraju, którą Pan tak
żywo i świeżo wyraził w ostatniej części poematu. Może dlatego, że bardzo niewiele
widziałem z Ameryki. Nie uwierzy Pan, że do tej pory nie byłem nawet w Waszyngtonie. Wybieram się tam jednak w jesieni. Wracając do poezji amerykańskiej, którą
Pan zna jak mało który nie-Amerykanin, chciałbym Pana zachęcić do udziału w Antologii Pawła Mayewskiego12, mającej wyjść w „Criterion Books”. Mówił mi Mayewski,
że czeka na decydującą odpowiedź Pana. To bardzo uroczy, utalentowany i bystry
młody (ma 36 lat!) człowiek. Ma za sobą łagry, wojsko, Anglię, gdzie ożenił się z czarującą Angielką, pisze przeważnie po angielsku, opowiadania i powieści, w których
„l’esprit concentrationnaire”13 włada pośrednio i bezpośrednio. Opowiadania jego
były drukowane w magazynach „New World Writing” i „Modern Writing”. W najbliższym numerze „Paris Review” ma być jego nowela. Bardzo go lubię. Jest to człowiek
niezwykle delikatny, ale lubi pisać rzeczy bardzo „hard boiled”14. Czasem mu się
udaje. O nas niewiele mogę Panu powiedzieć, co by Pana zajęło. Czekam z dnia na
dzień ukazania się mego przekładu Odysei w nowej wersji. Gdy wyjdzie, każę Panu
wysłać egzemplarz wprost z Londynu, w nadziei, że Pan to przeczyta. Pamięta Pan,
jak pewnego wieczora u nas czytałem Panu I pieśń tej wersji, a Pan nam mówił
z pamięci urywki Swojego przekładu Otella?
Bardzo mi żal biednego prof. Kridla. Męczył się długo, ale zdaje się do końca
nie wiedział, że to rak. Ściskam Pana serdecznie, Pani rączki całuję, całuję Pańskich
synów. Halina pięknie się kłania.
oddany Józef Wittlin [podpis odręczny]
Maszynopis na papierze formatu A5, list bez koperty. Do listu dołączony maszynopis wiersza À la
recherche du temps perdu.
1

2
3
4

5

6
7
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Nie zachował się list, na który odpisuje tu Wittlin. Ostatni zachowany list M i ł o s z a przed tą
odpowiedzią pochodzi z 1955 r., a wysłany był z Paryża, ostatni zaś zachowany jego list do Wittlina ma datę 7 VI 1957 – zob. Listy do Józefa Wittlina.
„Force évocatrice” (fr.) – „siła ewokacyjna”.
Wittlin prowadził w Radio Wolna Europa m.in. audycję Program literacki.
Maria M o d z e l e w s k a (1907–1997) – aktorka filmowa kina niemego i dźwiękowego. Jedna z najwybitniejszych aktorek teatralnych przed drugą wojną światową. Od roku 1939 na emigracji,
głównie w Stanach Zjednoczonych.
Helena Z e l w e r o w i c z - O r c h o ń (1903–1998) – aktorka i pedagog, znana ze swej działalności
na rzecz propagowania kultury polskiej za granicą. Po wojnie na emigracji – najpierw w Londynie,
a potem w Nowym Jorku.
Nie jest jasne, co oznacza litera „M”.
Fikcyjna postać kobieca z przedwojennej reklamy maści na porost włosów, mająca bardzo długie
włosy, które rzekomo zawdzięczała używaniu tej maści. Wittlin napisał wiersz À la recherche du
temps perdu dedykowany Toli Korian, którego bohaterką jest Anna Csillag.
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Tola K o r i a n, właśc. Antonina T e r l e c k a z d. K o p c z y ń s k a (1911–1983) – polska aktorka,
pieśniarka oraz pedagog. Żona Tymona Terleckiego. Od początku drugiej wojny światowej przebywała na emigracji w Londynie.
Instytut Propagowania Sztuki – instytucja utworzona w 1930 r. z inicjatywy artystów i historyków
sztuki, w celu propagowania nowoczesnej polskiej sztuki. Siedziba IPS, wybudowana i otwarta
w r. 1931, mieściła się w Warszawie.
Roman P a l e s t e r (1907–1989) – polski kompozytor od 1947 r. przebywający i tworzący na emigracji. W latach 1952–1972 mieszkał w Monachium i pracował jako kierownik działu kulturalnego polskiej sekcji Radia Wolna Europa. Zmarł w Paryżu.
Stanisław Lam w czasie drugiej wojny światowej mieszkał we Francji; był wówczas również więziony w obozach hitlerowskich. Od roku 1944 sprawował funkcję kierownika Księgarni Polskiej
w Paryżu. Wydał książkę Najwybitniejsi poeci emigracji współczesnej. Antologia (Paryż 1951).
Paweł M a y e w s k i (1921–1991) – autor opowiadań, uczestnik kampanii wrześniowej i więzień
sowieckich łagrów. W liście mowa jest o książce Czas niepokoju. Antologia współczesnej poezji
brytyjskiej i amerykańskiej (New York 1965).
„L’esprit concentrationnaire” (fr.) – „atmosfera obozów koncentracyjnych”.
„Hard boiled” (ang.) – bardzo poważne (dosł. „ugotowane na twardo”).

10
17 III 1972
Kochany Panie Czesławie, drogi „wyrodku”!
Niewątpliwie istnieje telepatia. W ostatnich dniach dużo o Panu musiałem myśleć
i chciałem do Pana napisać, ale ubiegł mnie Pan przysyłając Prywatne obowiązki
oraz angielskie eseje1. – Bardzo serdecznie dziękuję za miłą pamięć. A swoją drogą
– paczka, którą mi Pan wysłał 3 marca, przyszła 15 marca – i dlatego dziś drogiemu
Panu dziękuję. Jeszcze zanim ją otrzymałem – dostałem Prywatne obowiązki wprost
od Giedroycia – jak wszystkie Pańskie książki wydane przez niego. Więc chciałem
do Pana napisać, aby Mu powiedzieć, jak bardzo ta książka przypada mi do smaku,
podobnie jak Pańskie wiersze drukowane w ostatniej (styczeń–luty) „Kulturze”. Już
przedtem chciałem do Pana pisać – aby Mu to powiedzieć, że ja od lat czytuję po
grecku – i cieszę się, że Pan zasmakował w tej lekturze.
Ja tu jestem „wyrodkiem”, z tą różnicą, że Pan ma dosyć siły, aby ten status
znosić, więcej: to „wyrodkostwo” jest jednym z źródeł Pańskiej siły i pozwala Panu
na ustawiczne odnawianie się i świeżość – z czego my, czytelnicy z wdzięcznością
korzystamy. Moje wyrodkostwo raczej osłabia mnie i nakazuje (ale właściwie po co
mówić w czasie teraźniejszym?) – ostrożność, niekiedy aż zanadto rozwiniętą. Ale
nie chcę mówić o sobie.
À p r o p o s „w y r o d k ó w” t a k i c h j a k P a n: n i e b y ł o b y b e z n i c h
u c z c i w e j l i t e r a t u r y. Ogromnie wzrusza mnie Pański stosunek do biednego
Wata – jego poezji – zasługującej na szerszy odbiór – niż to się obecnie dzieje. Ale
gdzie szukać odbiorców tej poezji? Na emigracji – czy w kraju? Bardzo ciekaw jestem
i czekam na ten pamiętnik Wata, czy jak to nazwać – który Pan z takim poświęceniem nagrał na taśmę i zamierza ogłosić2.
Kochany Panie Czesławie! Pięknie, że przypomniał Pan sobie mnie, nie widzieliśmy się już sporo czasu – ostatnio chyba w Paryżu, spotkaliśmy się w kawiarni
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razem z Watem – a innym razem znowu w Paryżu – w hotelu, gdzieśmy mieszkali.
Proszę Pana bardzo – o dalszą, życzliwą pamięć – a jeśli Pan będzie w N[owym]
Jorku – o odwiedziny. Niedomagam od dłuższego czasu i muszę pogodzić się ze
starością. To żona Aleksandra H.3 powiedziała, że właśnie to jest „a full time job”4.
Bardzo trafna maksyma.
Ma Pan tu gorącego wielbiciela w osobie młodego Jana Gólickiego5 – który mimo
małej brody jest jeszcze trochę zielony. Ale lubię go, bo jest inteligentny, bystry
i dobry człowiek. Ma czarującą żonę. Zapewne wróci stąd na dwa lata do Z.6 Co
Pan o nim sądzi?
Czy widuje Pan w Berkeley moją siostrę? Ona od pewnego czasu choruje i widujemy się rzadko. Ostatnio prosiłem ją w liście, żeby wyraziła Panu – mój zachwyt
nad Pańskimi nowymi wierszami.
Proszę Pana bardzo o kontakt. Oboje z Haliną, jak zawsze, zapraszamy, wspominamy Pana serdecznie i serdecznie Pana i Pańską Panią pozdrawiam od siebie
i od niej.
					
Dłoń Pańską ściskam
Józef Wittlin
Rękopis na dwóch stronicach białego papieru listowego formatu A4, z nadrukiem u góry: „Joseph Wittlin 5400 Fieldston Road New York. N.Y. 10471”. List wysłany 19 III 1972 na adres: Profesor Czesław
Milosz / Dept. of Slavic Languages and Literature / U n i v e r s i t y o f C a l i f o r n i a / BERKELEY,
Calif. 94720.
1
2
3

4
5
6

Jest to odpowiedź na otrzymaną od Miłosza przesyłkę z książkami. Nie wiadomo, czy przesyłce
towarzyszył jego list.
Mój wiek – dwutomowy „pamiętnik mówiony” nagrany przez A. W a t a z pomocą Cz. M i ł o s z a
podczas pobytu Wata w Berkeley w latach 1963–1964.
Chodzi zapewne o Aleksandra H e r t z a (1895–1983) – polskiego socjologa żydowskiego pochodzenia, od 1940 r. na emigracji w USA. Współpracował on z Instytutem Literackim „Kultura”. Wydał
m.in. klasyczne dzieło Żydzi w kulturze polskiej (1961).
„A full time job” (ang.) – „praca na pełny etat”.
Nie udało się ustalić, kim był Jan Gólicki.
Nie jest jasne, co oznacza litera „Z”.

Abstract
JÓZEF WITTLIN’S LETTERS TO CZESŁAW MIŁOSZ
Edited by
RYSZARD ZAJĄCZKOWSKI John Paul II Catholic University of Lublin
Józef Wittlin and Czesław Miłosz’s correspondence evidences the life emigrants. The letters are a complement to Miłosz’s letters to Wittlin published earlier. Most intensive contacts of the writers is observed
in the 1940s and 1950s, when Miłosz served for Polish diplomacy in the USA. It was the time when
they most frequently exchanged letters and cooperated in the publication of the book Adam Mickiewicz.
Poet of Poland. A Symposium (New York 1951). There is no output of their correspondence dated 1960s,
though we cannot exclude their telephone contact at that time. Both Miłosz and Wittlin respected each
other’s creativity, yet they did not feel much reciprocal affinity. They differed as regards political views
and life situation. Wittlin in his letters to Miłosz was fairly official and undemonstrative, which may be
well visible in comparison to his letters to Wierzyński, Haupt, Giedroyc, and even Kridl. Even so, their
correspondence is important evidence of contact and cooperation of the writers–vital not only for Polish
literature.
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Pamiętnik Literacki CVIII, 2017, z. 1, PL ISSN 0031-0514

KATARZYNA WĄDOLNY-TATAR Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej,
Kraków

BIOGRAFIA PRZEZ ŚMIERĆ UFORMOWANA WIZERUNEK KSIĘCIA JÓZEFA
PONIATOWSKIEGO DWIEŚCIE LAT PO BITWIE NARODÓW POD LIPSKIEM
KSIĄŻĘ JÓZEF PONIATOWSKI W KULTURZE I EDUKACJI. Pod redakcją naukową Z o f i i
B u d r e w i c z, T a d e u s z a B u d r e w i c z a, M a ł g o r z a t y C h r o b a k. (Recenzent:
Dorota Samborska-Kukuć). Kraków 2014. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, ss. 362. „Wielcy Polacy w Kulturze i Edukacji”. Nr 3.
Wielość zwrotów w kulturze współczesnej decyduje o pluralizmie tworzących ją zjawisk
i nurtów. Zwrot biograficzny, który nie dokonuje się w izolacji, eksponuje określone tendencje w kreowaniu i odbiorze biografii i autobiografii, stanowi zatem jeden z równoległych
aspektów rozwoju kultury. Życie jednostki, np. jako przedmiot literacko-kulturowego przekazu, jest zarazem rekonstrukcją i konstrukcją osoby oraz jej związków z przestrzenią
(geografią), z czasem (historią) i z naturą (biologią), staje się funkcją zastosowanych strategii biografizacyjnych. Ich różnorodność przedstawia także praca zbiorowa Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji.
Niemal w dwusetną rocznicę śmierci księcia Józefa Poniatowskiego Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie opublikowało wieloautorską monografię
prezentującą tę postać historyczną. Badacze przyglądają się ukierunkowanym ekspozycjom
osoby księcia, narodzinom jego legendy, będącej częścią legendy napoleońskiej, biografii
wyraziście formowanej przez śmierć, której setnej rocznicy także poświęcono wiele uwagi.
O sposobach rocznicowego upamiętniania w 1913 roku na ziemiach polskich pod zaborami,
o śladach i świadectwach obchodów jubileuszowych piszą w książce m.in. Grażyna Wrona,
Krzysztof Stępnik i Tadeusz Budrewicz.
Prasoznawcze studium Grażyny Wrony obejmuje przegląd różnych form wypowiedzi
(wzmianek, notatek, doniesień, ogłoszeń, mów pogrzebowych, utworów funeralnych) zamieszczonych na łamach „Gazety Krakowskiej” w latach 1813–1817, a więc w okresie: od
tragicznej śmierci Józefa Poniatowskiego w bitwie pod Lipskiem do momentu sprowadzenia
zwłok do Krakowa. Wśród tekstów prasowych znajdują się relacje świadków ostatnich chwil
wodza, informacje oraz komentarze dotyczące uroczystości pogrzebowych (kolejno – w Lipsku,
Warszawie i Krakowie) i żałobnych na ziemiach polskich. W studium Wrony interesujące są
zwłaszcza zestawienia kategoryzujące materiał prasowy, także ze względu na pewne aspekty kreacji wizerunku księcia Poniatowskiego, z rezygnacją z salonowo-towarzyskich elementów biografii czy odwołań do wartości transcendentnych włącznie.
Iwona Węgrzyn (Książę Józef Poniatowski. Polskość w pułapce honoru) pyta o granice
heroizmu patriotycznych zachowań, odnosząc się m.in. do prac krakowskiego konserwatysty Juliana Klaczki, demaskatora mitu księcia-ułana, rewidującego romantyczno-symboliczny straceńczy gest, odczytywany jako domniemane samobójstwo. Badaczka wskazuje na
ambiwalencję śmierci Poniatowskiego, w której zawiera się negacja życia w niewoli, ale
i samego życia. Węgrzyn zastanawia się nad wpływem desperackiego czynu na kształtowanie nowoczesnego patriotyzmu, który nie wymaga najwyższej ofiary, a może nawet unika
„pułapki honoru” (s. 39).
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Autor artykułu Książę skonfiskowany. O pewnym numerze „Sfinksa” – Krzysztof Stępnik
– zwrócił uwagę na zawartość październikowego numeru warszawskiego miesięcznika „Sfinks”
z 1913 roku jako na publikację okolicznościową. Badacz omawia również przyczyny konfiskaty (niecałkowitej jednak) numeru czasopisma przez zaborcze władze administracyjne.
Pokazuje odważne działania wydawcy i redaktora „Sfinksa”, Władysława Bukowińskiego,
które uznano za antyrosyjskie praktyki polityczne i pozbawiono go piastowanych funkcji.
Antroponimiczna wartość imienia (zdrobnienia, jakim określano Poniatowskiego) przełożona na osobowe literackie kreacje postaci ujawnia aluzyjno-ironiczny kod narodowy,
którym posłużyli się w swoich powieściach Gabriela Zapolska i Walery Łoziński. Ewa Ihnatowicz w artykule Pepi i Pepita odsłania stylistyczno-kompozycyjne mechanizmy (m.in.
oparte na patosie), rządzące relacjami imienia i osoby w utworach młodopolskiej pisarki.
Dziewczęce bohaterki w Sezonowej miłości i Córce Tuśki zostają poddane przemianie światopoglądowej odpowiednio na tle obyczajowym i patriotycznym, każda z małej Pepi staje się
panną Józefą, zdolną do nieprzeciętnych czynów. Swoistego zaś przeniesienia cech osobowych
na zwierzę dokonał Łoziński w Zaklętym dworze. Suczka Pepita stanowi pozytywne dopełnienie swojego pana, paradoksalnie jest nosicielką pożądanych cech, których brakuje Gustawowi Chochelce, ten „opaczny książę Pepi nigdy nie stanie się księciem Józefem, nigdy
nie dojrzeje, nie przejdzie metamorfozy, nie poniesie ofiary” (s. 77).
Różnorodność sposobów przedstawiania osoby i idei śmierci „następcy Leonidasa i Rolanda” (s. 84) zainteresowała Tadeusza Budrewicza – w Konkursie na wiersz o księciu Józefie Poniatowskim (1913) szczegółowo opisał on ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu,
o którym mowa w tytule, przez „Tygodnik Ilustrowany” w październiku 1913. Badacz podkreśla społeczno-wychowawczy wymiar konkursu, natomiast zgłoszone do niego utwory,
a także płeć, pochodzenie i zachowania uczestników (m.in wybór godła lub nieskorzystanie
z niego) poddaje wieloaspektowej analizie socjologicznej, antroponimicznej, stylistycznej.
Pokonkursowy plon literacki staje się w tym ujęciu świadectwem podejść i nastrojów Polaków
przed wybuchem pierwszej wojny światowej.
W szerokim kontekście historycznoliterackim, z uwzględnieniem koncepcji pamięci zbiorowej Maurice’a Halbwachsa czy miejsc pamięci Pierre’a Nory, umieszcza Maria Jolanta Olszewska prozę Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Powieść historyczna młodopolskiego twórcy
ma charakter polonocentryczny i finalny dla epoki napoleońskiej (Koniec epopei wraz z epilogiem. Waterloo). Z przygasającą świetnością Napoleona, zwłaszcza po klęsce 1812 roku,
zestawiona jest przemiana Poniatowskiego z lekkomyślnego młodzieńca w odpowiedzialnego
wodza, rozczarowanego imperialną polityką cesarza Francuzów, która nie doprowadziła do
konkretnych i długotrwałych rozwiązań w sprawie państwowości polskiej. Olszewska dostrzega w powieści Przerwy-Tetmajera konstrukcję mitu niepodległościowego, któremu pisarz
nadaje również wymiar martyrologiczny.
Biografia księcia podlega mityzacji w każdym artefakcie: literackim, rzeźbiarskim, malarskim. Częścią biografii mitycznej napoleońskiego wodza jest jego dawny nauczyciel sztuk
militarnych – Symeon Mohort, bohater poematu Wincentego Pola. Utwór Pola Mohort. Rapsod rycerski z podania, w pewnym stopniu ustalający stereotypowy obraz księcia, któremu
stary porucznik wpoił zasady etosu rycerskiego, przedstawia Marek Wedemann w artykule
„Tradycje o Mohorcie” jako składnik biografii mitycznej księcia Józefa Poniatowskiego. Do
rapsodu nawiązywali później malarze: Piotr Michałowski czy Juliusz Kossak, podtrzymujący „tradycję Mohorta”.
Olga Płaszczewska udowadnia stałą obecność Poniatowskiego w poetycko-narodowym
imaginarium Jana Lechonia, badając pod tym kątem dorobek literacki poety od juweniliów
po nowojorski Dziennik. Opisom postaci, jej funkcji w utworach autora Karmazynowego
poematu towarzyszy świadomość niejednoznaczności legendy wodza. Poeta często odczytuje historię interpretując ją w sposób emocjonalno-afektywny. Specyficzną zbieżnością biograficzną pozostają tragiczne finalne skoki obu mężczyzn – księcia i poety.
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Mitowi księcia Poniatowskiego w II Rzeczypospolitej przygląda się Magdalena Sadlik,
czyni to przez paralelę: Poniatowski – Piłsudski. Materialnym składnikiem narodowego mitotwórstwa jest znany warszawski pomnik księcia jako rzymskiego wodza. Uroczyste odsłonięcie dokonało się 3 V 1923. Podczas ceremonii, co przypomina Sadlik mówiąc o jej przebiegu, obecny był marszałek Francji, a potem marszałek Polski – Ferdinand Foch.
Temu samemu obiektowi poświęca uwagę Jolanta Załęczny, pisząc o wpływie wizerunku Poniatowskiego na zbiorową świadomość Polaków w analogicznym okresie (II RP) również
na podstawie publicystyki, rozmaitych świadectw uroczystości patriotycznych. Pomnik,
wykonany przez duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena jeszcze w XIX wieku, ma zresztą swoją historię „wędrówek” – nie stanął od razu na dziedzińcu pałacu Koniecpolskich
w Warszawie, znalazł tam swoje miejsce w powtórzonej wersji (po zniszczeniu przez Niemców
w 1944 roku) dopiero w latach pięćdziesiątych XX wieku.
Monografia zawiera również naukowe omówienia utworów adresowanych do małych
i młodych czytelników (w odbiorze prywatnym i zinstytucjonalizowanym), które konstruowały i nadal konstruują określony wizerunek Poniatowskiego. Dawnymi czytankami i antologiami szkolnymi zajęły się w osobnych studiach Dorota Michułka i Zofia Budrewicz. Obie
badaczki dostrzegają teleologiczną preparację biografii poprzez selekcję faktów i wyróżnienie
w niej stałych elementów – jak finał życia bohatera; odnoszą się do celowej stereotypizacji,
idealizacji, apoteozy, estetyki wzniosłości („piękna tragicznego”, jak pisze o nim Budrewicz
ás. 228ñ). Dzięki tym dwóm artykułom czytelnik obserwuje trwałość niektórych tendencji,
zyskuje pełniejszy ogląd sytuacji związanej z przemianami biografizmu w ciągu dwóch wieków. Michułka – poza XIX-wiecznymi czytankami polonistycznymi i historycznymi, wśród
których znajdują się: tekst Bernarda Kalickiego, fragmenty biografii autorstwa Szymona
Askenazego czy wiersz Marii Konopnickiej Bój pod Lipskiem – analizuje również powieści
historyczne dla dzieci i młodzieży Walerego Przyborowskiego. Natomiast Zofia Budrewicz
opisuje kształtowanie się wizerunku księcia z fragmentów biografii popularnonaukowych,
a także literackich: epickich i lirycznych utworów w międzywojennych antologiach szkolnych,
zauważając tym samym panegiryczno-kultowy wymiar biografii kreowanej na użytek edukacji w konkretnym momencie historycznym.
Nad funkcjonowaniem osoby Poniatowskiego, jego obrazem w szkolnej edukacji historycznej zastanawia się również Agnieszka Chłosta-Sikorska. W dobie łatwej dostępności
gotowych informacji internetowych widzi jednak szansę na zainteresowanie uczniów postacią księcia ze względu na jego nietuzinkowość, metamorficzność, pozwalającą na ujęcie
diachroniczne, czy dwuwymiarowość, umożliwiającą synchroniczne spojrzenie na bohatera
narodowego. W tym wyrazić się może autentyczność i wiarygodność postaci. Z analiz tekstów
i ilustracji zawartych w podręcznikach do nauki historii Chłosta-Sikorska wyprowadza
moduły tematyczne, wokół których organizowane są szkolne lekcje zapoznające z osobą
i dokonaniami królewskiego bratanka – należy do nich obecność Poniatowskiego u boku
Napoleona (bitwa pod Raszynem, kampania rosyjska, tytuł marszałka Cesarstwa Francuskiego, bitwa pod Lipskiem).
W perspektywie krytyki mitograficznej Alicja Baluch czyta opowiadania Heleny Zakrzewskiej Dzieci Lwowa. Odżywa w nich mit „rycerza bez skazy”, Poniatowski jest bohaterem
wyobrażanym przez lwowskie Orlęta, konfrontujące się z nim. Jedno z dzieci w chwili śmierci powtarza przypisywane księciu słowa (a właściwie rozpoczyna frazę, której nie będzie dane
mu dokończyć), jakie ten miał wypowiedzieć w analogicznym momencie, tuż przed fatalnym
skokiem, będące modelową realizacją ciągu wartości: Bóg – Honor – Ojczyzna: „Bóg mi powierzył honor Polaków, Jemu samemu go oddam”. Z kolei z ideologiczną rewizją mitu „rycerza bez skazy” spotykamy się w okresie PRL-u.
O powojennej prozie dla młodzieży, wykorzystującej wątki związane z księciem Poniatowskim, wyczerpująco pisze Małgorzata Chrobak. Autorka mówi o pewnej nieprzystawalności cech bohatera do socjalistyczno-reżimowych wzorów osobowych, należą do nich:
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arystokratyczne pochodzenie, tryb życia księcia rezydującego w pałacu Pod Blachą, skłonność
do ekstremalnych zachowań, wreszcie – interpretacja śmierci. Częste porównywanie Poniatowskiego z Kościuszką również ma służyć obniżeniu rangi tego pierwszego w świadomości
społecznej (np. w prozie Weroniki Tropaczyńskiej-Ogarkowej i nie tak radykalnie w utworach
Karola Koźmińskiego i Marii Krüger). Dzieła literackie i literacko-biograficzne bliższe naszych
czasów oddają już sprawiedliwość napoleońskiemu wodzowi (jak proza Marii Kann). Chrobak
wychwytuje też różnice w profilowaniu biografii ze względu na płeć zamierzonego odbiorcy.
Taki wyraźny kobiecy adres mają romanse historyczne Hanny Muszyńskiej-Hoffmannowej z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, nawiązujące do konwencji powieści dla
dziewcząt i osadzone w realiach epoki napoleońskiej. Jednym z dzieł Muszyńskiej-Hoffmannowej zajmuje się w monografii Małgorzata Wójcik-Dudek. Narratorką w powieści Kochałam
księcia Józefa jest Maria Augusta Wettinówna. W historii, noszącej znamiona oralności czy
też stylizowanej na pamiętnik, splatają się wątek miłosny i temat służby ojczyźnie. Powieściopisarka stwarza iluzję autobiografizmu wypowiedzi prawnuczki króla Augusta III, jednak
– odnosząc się do koncepcji Philippe’a Lejeune’a – ze względu na dominujący w niej fantazmat
księcia Wójcik-Dudek proponuje nazwać wykreowany w książce układ komunikacyjny paktem fantazmatycznym (a nie autobiograficznym). Centralną postacią zdarzeń (i marzeń)
pozostaje Poniatowski, w stosunku do którego dużo młodsza od ukochanego Wettinówna
żywi uczucie nie słabnące, nawet gdy dowiaduje się o narodzinach syna księcia (ze związku
z Zofią Czosnowską). W schematach powieści sentymentalnej i pensjonarskiej, z których
czerpie Muszyńska-Hoffmannowa, nie ma miejsca na sceny erotyczne. Relacja zakochanej
kobiety i jej wybranka opiera się na umiarkowanej bliskości podczas tańca czy spaceru, co
wzmacnia fantazmatyczność powieściowego przedstawienia bohatera.
Artykuł Grzegorza Niecia i Pawła Podniesińskiego Książki i inne druki, dokumenty oraz
ryciny dotyczące księcia Józefa Poniatowskiego na współczesnym polskim rynku antykwarycznym informuje o bogactwie obiektów związanych z arystokratą, a istniejących na wtórnym rynku książki w Polsce, zasilających najrozmaitsze kolekcje państwowe i prywatne
głównie poprzez internetowe serwisy aukcyjne i ogłoszeniowe oraz portale społecznościowe.
Wśród dostępnych materiałów znajdują się rękopisy (w tym autografy), starodruki, grafiki,
dokumenty życia społecznego (ulotki, pocztówki, telegramy). Znanym bibliofilem jest także
pisarz Waldemar Łysiak, autor wydanej niedawno książki Życie erotyczne księcia Józefa.
Internetowe zasoby przejrzał i zbadał Michał Rogoż, efektem medioznawczych poszukiwań jest szkic naukowy Książę Józef Poniatowski w polskojęzycznej przestrzeni Internetu.
Bibliolog i informatolog przedstawia ranking witryn związanych z bohaterem narodowym
pozycjonowanych według jednej z popularniejszych wyszukiwarek oraz strukturę sieciosfery z uwzględnieniem kategorii tematycznych (m.in. aktualnych wydarzeń, biografii, miejsc
upamiętnienia, muzeów i wystaw, patronatu), jak również rodzajów domen (a wśród nich:
serwisu medialnego, portalu tematycznego, serwisu edukacyjnego, biblioteki, encyklopedii
wirtualnej, muzeum, szkoły, sklepu wirtualnego). Ciekawa jest przeprowadzona przez Rogoża analiza ruchu sieciowego obrazującego zainteresowanie hasłem „Józef Poniatowski”
w polskojęzycznej przestrzeni Internetu w ostatnich latach. Największa liczba odwiedzin
internautów na stronach zawierających informacje o księciu dotyczy Małopolski, co autor
wiąże m.in. z miejscem jego pochówku. Częstotliwość odsłon wydaje się także rezultatem
zaabsorbowania katastrofą smoleńską i jej kolejnymi rocznicami, jak również wspomnianym
wcześniej – i wielokrotnie w monografii – pomnikiem, stojącym przed pałacem prezydenckim
w Warszawie.
Naukowe teksty pomieszczone w publikacji Książę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji składają się na wielowymiarowy portret członka rodziny królewskiej. Odsłaniają różne
mechanizmy kreowania osoby w kontekstach literackich, społecznych, edukacyjnych, medioznawczych, historycznych, geograficznych. Dowodzą, że Józef Poniatowski nadal jest
postrzegany jako bohater kodyfikujący wyobraźnię narodową, a kontrowersje wokół jego
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życia i śmierci, jego egzystencjalna droga wiodąca z salonu na pole bitwy – wpływają na
atrakcyjność tej postaci w odbiorze społecznym.
Abstract
KATARZYNA WĄDOLNY-TATAR Pedagogical University, Cracow
BIOGRAPHY FORMED BY DEATH IMAGE OF PRINCE JÓZEF PONIATOWSKI TWO HUNDRED
YEARS AFTER THE BATTLE OF THE NATIONS OF LEIPZIG
Scholarly texts placed in the publication Prince Józef Poniatowski in culture and education offer an
multidimensional portrait of the royal family member. They reveal different mechanisms of the character’s creation in literary, social, educational, media-studying, historical, and geographical contexts.
They show that Józef Poniatowski is still seen as a hero who codifies the national imagination, while
the controversies related to his life and death, his existential path leading from salon to battlefield affect
attractiveness as a socially perceptible character.

GRAŻYNA MARIA TERESA BRANNY
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków

W OCZACH (WSCHODU I) ZACHODU, CZYLI CONRAD JAKO RETINGEROWSKIE
UOSOBIENIE POLAKA-EUROPEJCZYKA
POLSKOŚĆ I EUROPEJSKOŚĆ W JOSEPHA CONRADA WIZJACH HISTORII, POLITYKI
I ETYKI. Redakcja naukowa: W i e s ł a w K r a j k a. (Przełożyli: Monika Majewska, Brygida
Pudełko i inni). Lublin 2013. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 324.
„Joseph Conrad a Polska, Europa Środkowo-Wschodnia i Świat”. T. 2. Redakcja naukowa
serii: Wiesław Krajka.
Tom drugi nowej polskojęzycznej serii conradowskiej – podobnie jak jej tom pierwszy Conrad
a Polska (2011) – służy przybliżeniu czytelnikowi polskiemu anglojęzycznych publikacji
autorstwa zarówno światowych, jak i rodzimych conradystów, które ukazywały się przez lata
w innej wielotomowej serii „Conrad: Eastern and Western Perspectives”. Seria ta, redagowana także przez Wiesława Krajkę, stanowiła owoc współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z amerykańskim University of Colorado w Boulder i odegrała
ogromną rolę w uzmysłowieniu zachodniemu czytelnikowi Conrada znaczenia jego polskich
korzeni, zarówno w sensie kulturowym czy świadomościowym, jak i historycznym oraz literackim.
Sprzężenie obu tych inicjatyw Krajki, których wagi nie sposób przecenić, pozwala na
niezwykle ciekawe i konstruktywne dla obu stron skonfrontowanie conradystyki polskiej
z ogólnoświatową, w zakresie metod badawczych, tematyki badań oraz ich rezultatów. Efekt
już teraz widoczny jest w pracach zarówno polskich, jak i zachodnich conradystów, o czym
wspomina autor dwóch artykułów w recenzowanym tutaj tomie – kanadyjski badacz o wschodnioeuropejskich korzeniach, G. W. Stephen Brodsky – wskazując na korzyści, jakie odniosła
z owej współpracy zachodnia conradystyka, której przedstawiciele jeszcze niedawno co najmniej ignorowali (jeśli nie w ogóle odrzucali albo przynajmniej deprecjonowali) polskie dziedzictwo Conrada, nie rozumiejąc w pełni esencji ani przejawów owego dziedzictwa z braku
wiedzy na jego temat oraz z braku narzędzi do jego rozszyfrowania (m.in. w postaci znajomości języka polskiego i polskiej literatury romantycznej, dostępu do archiwów ukraińskich,
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należytego zrozumienia realiów historycznych). A zatem, jak pisze Brodsky w artykule Dwie
polskie przeszłości Conrada – historia trzydziestu lat chybionych interpretacji:
„Istnieje paląca potrzeba skorzystania z polskiej perspektywy w przywróceniu równowagi w badaniach nad Conradem. Świadomi tej potrzeby polscy angliści powinni odnosić
się do krytyki angloamerykańskiej z ostrożnością, skrupulatnością, a nawet, śmiem twierdzić,
sceptycyzmem” (s. 248).
„Większość […] conradystów odnosiła się do kwestii polskiego dziedzictwa Conrada
zdawkowo, by spiesznie powrócić na znany sobie obszar i, jak można sądzić, uniknąć zakłopotania wynikającego ze swej niewiedzy. Krytyka angielska zbyt często kierowała się
subiektywnymi odczuciami, amerykańska zaś odwoływała się do archetypów w celu (jak
sądziła) zgłębienia psychiki pisarza, pojmując ją jako kulturową tabula rasa, co często przynosiło osobliwe skutki. […]
[...] Badacze zachodni, których wiedzę i odczucia w dużym stopniu ogranicza własna
tradycja kulturowa, widzą odbicie tej tradycji w twórczości Conrada, jego rodzime zaplecze
zaś pozostaje dla nich mroczną terra incognita. Ignorowanie wielowiekowego dziedzictwa
polskości przyniosło groteskowe wręcz interpretacje dzieł autora Nostromo” (s. 249).
Jak słusznie zauważa dalej Brodsky, także i polska krytyka conradowska wymagała
zmiany perspektywy: „do niedawna zarówno polscy, jak i anglosascy badacze twórczości
Conrada zwykli błędnie pojmować jego związki z rodzimą przeszłością. Fakt ten można tłumaczyć tym, iż polskie literaturoznawstwo silnie związane było z ideologią narodową, anglosaskie zaś rozwijało się w oderwaniu od europejskich tradycji kulturowych” (s. 247); „Podczas
gdy polskie podejście pozytywistyczne prowadziło do »conradystyki zdrady«, w badaniach
zachodnich na plan pierwszy wysuwały się tematy izolacji, winy i rozdwojenia, wiązane
z polskim dzieciństwem Conrada oraz jego angielskimi latami spędzonymi na morzu” (s. 249);
„Dopiero lata 90. XX wieku, wraz z upadkiem reżimu komunistycznego, oznaczającego koniec
ideologicznej indoktrynacji w państwach członkowskich Układu Warszawskiego, otworzyły
nowe, szerokie możliwości przed polskimi conradystami [...]” (s. 248); „W chwili obecnej
polscy badacze twórczości pisarza stoją przed szansą nie tylko [...] przywrócenia Conradowi
uznania w oczach polskich czytelników, lecz także odczytania jego dzieł w kontekście kulturowym bardziej odległej przeszłości, która zbyt długo pozostaje »jądrem ciemności« w zachodniej conradystyce” (s. 268).
Te wypowiedzi znanego zachodniego krytyka Conrada wskazują niezbicie na fakt, iż obie
serie zainicjowane i redagowane przez Wiesława Krajkę trafiają w sedno aktualnych potrzeb
zarówno krajowej, jak i międzynarodowej conradystyki. Rozważania Brodsky’ego można by
jeszcze uzupełnić o inne zgoła korzyści, jakie spotkanie obu tych perspektyw przynosi polskiemu oglądowi Conrada. Niejednokrotnie brakuje w polskich badaniach historycznego
i literackiego obiektywizmu, zdystansowania się od kontekstu narodowego na rzecz interpretacji czysto literackiej, poza tym często – wbrew życzeniom samego pisarza – ogląd ten
cechuje zbytnia dosłowność, a więc niedostatek należytego zrozumienia dla polifoniczności
i wielopłaszczyznowości conradowskiej narracji, a zatem dla jej wieloznaczności.
Innym typowym błędem większości przedstawicieli polskiej conradystyki jest niedocenianie roli ironii u Conrada czy też modernistycznej metodologii w rozumieniu anglosaskim.
Trzeba tu również wspomnieć o barierze językowej i o problemach, jakie z niej wynikają,
szczególnie dla grona polonistycznego, w dużej mierze posługującego się różnej jakości tłumaczeniami dzieł Conrada, niejednokrotnie przeinaczającymi conradowski tekst, co doprowadza do mylnych interpretacji. Za przykład może służyć słynne pojęcie „wierności sobie”,
które – jak podkreśla Zdzisław Najder w swoim artykule o honorze i wierności w dziełach
Conrada – w rzeczywistości po prostu nie istnieje (s. 280), gdyż tam, gdzie pojawia się owo
sformułowanie (dwukrotnie w całej twórczości pisarza), jest ono użyte ironicznie – „jako
wierność nie samemu sobie, ale zasadzie” (s. 281). Przeinaczenie tego pojęcia wynika z polskiego tłumaczenia końcówki Lorda Jima, gdzie wierność bohatera – bynajmniej nie samemu
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sobie ani nawet zasadzie, tylko wartościom, takim jak przyjaźń, ludzkie zaufanie, honor,
czyli wierność Conradowskim les valeurs ideales – przynosi w efekcie śmierć Jima, właśnie
w imię owych wartości. Hasło „wierności sobie”, zniekształcające pierwotne intencje pisarza, prowadziło do niezbyt fortunnych interpretacji ostatecznej postawy bohatera, ale paradoksalnie, przyświecało heroizmowi i zdeterminowaniu uczestników powstania warszawskiego, dla których stało się główną maksymą. Można by zatem zapytać za Krajką – choć
w innym sensie – czy owo przeinaczenie było dla Conrada i dla tych młodych obrońców
polskości i europejskości „błogosławieństwem czy przekleństwem” (s. 131). Patrząc z dzisiejszej perspektywy – zdecydowanie tym pierwszym, podobnie jak w opinii Krajki błogosławieństwem dla samego Conrada była jego polskość, której kombinacja z europejskością uczyniła zeń jednego z największych pisarzy literatury światowej.
Oprócz wymienionych już autorów recenzowany tom zawiera teksty siedmiu innych
cenionych zagranicznych badaczy, m.in. Donalda W. Rude’a oraz Eloise Knapp Hay, a także Arnolda Schmidta, George’a Gasyny, Noela Peackocka, jak również artykuły krytyków
wschodnich i dalekowschodnich, w osobach Ukrainki Oleksandry Szałaginowej oraz Japończyka Kenjiego Tanaki. Z polskich conradystów, obok dwóch wymienionych już czołowych
autorytetów w tej dziedzinie – Zdzisława Najdera oraz Wiesława Krajki (ten ostatni ma
w tomie aż trzy teksty, włącznie z przedmową), zwraca uwagę przedstawiciel młodszego
pokolenia, Rafał Szczerbakiewicz, jako autor doskonałej publikacji dotyczącej antymarksistowskiego zwrotu w poglądach na twórczość Conrada głoszonych przez Jana Kotta – głównego lewicowego krytyka pisarza i wartości moralnych reprezentowanych przezeń w jego
dziełach.
Współczesnym tłem dla tematyki sygnalizowanej w tytule książki – polskości i europejskości Conrada – są zamieszczone tam fragmenty przemówień Jerzego Buzka i Kazimierza
Marcinkiewicza, dwóch polskich premierów, inaugurujących trzy kolejne konferencje conradowskie na UMCS z lat 1999, 2005 oraz 2011 – konferencje organizowane cyklicznie
z wielkim rozmachem i powodzeniem przez Wiesława Krajkę od 1991 roku, którym towarzyszy kilkudniowa podróż śladami Conrada zarówno po Polsce, jak i, od jakiegoś czasu, także
na Ukrainę.
Kluczem spajającym tom jest znajdująca niezmiennie wyraz w twórczości Conrada polska perspektywa w kwestiach historycznych, politycznych oraz etycznych, zachowana
przezeń mimo emigracji, fakt, któremu dają wyraz, w mniejszym lub większym stopniu,
wszystkie artykuły w książce. Ich układ odzwierciedla chronologię historycznych wydarzeń
– od powstania styczniowego, poprzez pierwszą wojnę światową, aż po europejską Jesień
Ludów w 1989 roku. Co więcej, tom drugi serii nawiązuje bezpośrednio do tomu poprzedniego, którego tematyka biograficzna – w ciągu przyczynowo-skutkowym – stanowi przygrywkę do tej omawianej w recenzowanej książce.
Jakkolwiek autorzy większości artykułów zawartych w tomie – ze względu na jego polsko-europejską tematykę – odwołują się do całego dorobku literackiego Conrada, kilku z nich
skupia się na najważniejszych dla owej tematyki dziełach pisarza, takich jak słynne i uznawane za najbardziej polskie opowiadanie Książę Roman, któremu poświęcone są aż trzy
prace: Brodsky’ego, Krajki i Szałaginowej. Co ciekawe, zarówno Krajka, jak i Szałaginowa
w badaniach nad tym utworem eksplorują nie znane dotąd regiony, odwołują się bowiem
– w perspektywie geograficznej i historycznej – do topografii związanej z legendą księcia
Romana Sanguszki oraz dziejami jego rodu: Krajka wędrując na Ukrainę śladami tytułowego bohatera opowiadania, Szałaginowa zaś przedstawiając wyniki kwerend w niedostępnych
do niedawna archiwach ukraińskich. Na polskość i europejskość conradowskiej kreacji
Sanguszki wskazują, jak podkreśla natomiast Brodsky, nawiązania do etosu średniowiecznego rycerstwa oraz cechy hagiograficzne, przywołujące postać św. Franciszka z Asyżu,
uniwersalne dla chrześcijańskich korzeni Europy.
Drugim obszarem badań, gdzie uwidacznia się sprzężenie polskości i europejskości
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Conrada, są jego eseje polityczne, w których wyraża on druzgocącą krytykę rosyjskiego
imperializmu oraz uświadamia światu dramat rozbiorów Polski. Tematykę tę poruszają
w swych artykułach Gasyna, Schmidt, Tanaka, Rude, Peacock, Knapp Hay. Conrad zdaje
się rozumieć to, do czego również w tym czasie dochodzi jego przyszły mentor i przyjaciel,
pół wieku odeń młodszy Józef Hieronim Retinger – przedstawiony Conradowi w 1912 roku
przez angielskiego pisarza Arnolda Benetta, wyraźnie zresztą uprzedzonego do owego młokosa – który jakże skutecznie jednak zaprzęga polsko-europejską tożsamość biernego jeszcze wówczas politycznie Conrada do podniesienia przed rządem angielskim tzw. sprawy
polskiej. Filozofia i idea zjednoczonej Europy, którą Retinger nosił w sercu i umyśle już na
początku lat dwudziestych XX wieku, zrodziła się właśnie z Conradowskiej kombinacji Polaka-Europejczyka, gdyż tylko takie połączenie mogło według Retingera przeciwstawić się
permanentnemu zagrożeniu suwerenności Polski wynikającemu z jej nieszczęśliwego geopolitycznego położenia.
Jak pokazują autorzy artykułów, Conrad w swoich późniejszych poglądach politycznych
również zachowuje polski punkt widzenia na kwestie europejskie, zwłaszcza na rosyjski
imperializm – także w odniesieniu do sytuacji poza granicami Europy (wojna rosyjsko-japońska 1905 roku, do której nawiązuje Tanaka) – oraz na wszelki anarchizm i rewolucjonizm,
które niezmiennie łączy z rosyjskimi realiami, mentalnością czy myślą polityczną, przeciwstawiając je polskim ruchom narodowowyzwoleńczym, motywowanym czystym patriotyzmem
(zob. artykuły Peacocka i Schmidta).
I w końcu, przywództwo Polski w Jesieni Ludów w Europie Środkowej w 1989 roku – do
czego nawiązują nie tylko obaj premierzy, ale i Eloise Knapp Hay, przywołując w swym artykule przesłanie Vaclava Havla – łączy ideę mesjanizmu, przyświecającą poglądom ojca
Conrada, Apolla Korzeniowskiego, z pozytywistyczną służbą idei wolnościowej, wyznawaną
przez wuja Conrada, Tadeusza Bobrowskiego, tworząc spoiwo pomiędzy polskością a europejskością autora Lorda Jima i czyniąc go niejako wcieleniem Retingerowskiej wizji Polaka-Europejczyka – również poprzez system wartości, którym hołduje on w swych dziełach,
a więc nie tylko w sensie historyczno-politycznym, ale i moralno-etycznym.
Jedynym mankamentem tej cennej publikacji conradowskiej są niezbyt fortunne tłumaczenia niektórych anglojęzycznych artykułów, nadmiernie dosłowne w stosunku do angielskiego oryginału. Niedoskonałości składni, stylu, struktur zdaniowych oraz związków
frazeologicznych (kolokacji) w polskim tekście w dużej mierze zaburzają odbiór merytoryczny owych tekstów przez polskiego czytelnika. Poddanie tych tłumaczeń rygorystycznej redakcji zapewne rozwiązałoby problem.
Abstract
GRAŻYNA MARIA TERESA BRANNY Pedagogical University of Cracow
UNDER (EASTERN AND) WESTERN EYES: CONRAD AS THE RETINGERIAN POLE AND
EUROPEAN
The review concerns vol. 2 of the new Conrad series, published in Polish by Maria Curie-Skłodowska
University in Lublin in 2013. The focus of the volume is on Conrad as a Pole and a European in the
sense of his views on Polish, European and world history, politics and the related ethical issues. The
review enhances the Retingerian vision of a Pole and a European, which is embodied in Conrad as an
English writer of international repute and Polish descent. The author of the review stresses the vital
role of both the present volume and the whole series for a constructive and mutually corrective convergence of Conrad studies in Poland and abroad.
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TOMASZ MIZERKIEWICZ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

HISTORIA INTELEKTUALNA WSPÓŁCZESNOŚCI O „CZYTANIU BRZOZOWSKIEGO”
MARTY WYKI
M a r t a W y k a, CZYTANIE BRZOZOWSKIEGO. (Kraków 2012). Towarzystwo Autorów
i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, ss. 424. „Krytyka XX i XXI Wieku”. Seria pod
redakcją Doroty Kozickiej, Macieja Urbanowskiego, Marty Wyki.
Tom studiów Marty Wyki zatytułowany Czytanie Brzozowskiego dokumentuje wieloletnie
prace interpretacyjne autorki poświęcone twórczości młodopolskiego pisarza, krytyka i filozofa. Jest to dzieło naukowe pozwalające na wgląd w przebieg wyjątkowej przygody czytelniczo-badawczej, która ujawnia nowe rysy spuścizny Stanisława Brzozowskiego, w tym jej
zdolność do wpływu intelektualnego, działania formacyjnego oraz aktualizowania się w zmiennych kontekstach historycznych. Dzięki tej książce wiarygodnie poznać można niecodzienne
zasady recepcji dorobku jednego z protoplastów polskiej nowoczesności literacko-filozoficznej.
Wzmianki wymaga dwuczęściowa kompozycja publikacji. Otwiera ją przedruk monografii Brzozowski i jego powieści (1981), po której pojawiają się liczne późniejsze artykuły
na temat badanych dzieł, ułożone w cykl nazwany Lektura w czasie. Oznacza to, że istotna
i uważnie czytana przed laty monografia została obudowana zespołem dodatkowych wypowiedzi, które pozwalają dzisiaj na jej odmienny odbiór. Rozprawa ta, jak miało się okazać,
stanowiła spotkanie z dziełem tak wielopostaciowym, że prowokującym do powtórek lekturowych, stających się podstawą nowych spojrzeń na autora Wirów, literacki wiek XX i najnowszą kulturę intelektualną. Wynikałoby stąd, iż najwyraźniej Wyka prowadziła z Brzozowskim „rozmowy istotne”, co zadecydowało o ciężarze myślowym publikacji. Tej właśnie
kwestii chciałbym przede wszystkim poświęcić kilka uwag oraz komentarzy.
Na początek wypada przypomnieć, jaki charakter miała książka Brzozowski i jego powieści. Nie była typową pracą na stopień naukowy, zawierającą tasiemcowate przypisy. Rozeznanie erudycyjne Wyki jest tam bardzo rozległe, ale tryb myślenia i pisania prowadzi do wykorzystania owych odniesień lekturowych w koniecznym skrócie, zadaniem ważniejszym zdaje
się podążanie za trajektorią intelektualno-artystyczną autora Idei i tworzenie jego profilu
umysłowego. Liczne cechy rozprawy zbliżają ją do eseju naukowego. Nie ma ona zbyt wielu
znamion, dominującego w chwili jej powstania, modelu opracowań strukturalistycznych, lecz
stanowi frapujący zapis spotkania myślowego z ważnym protoplastą intelektualnym XX wieku w literaturze polskiej. Z jednej strony zatem dostajemy gesty bezbłędnego umiejscowienia
Brzozowskiego w dynamice przemian prozy młodopolskiej, ale z drugiej – śledzone są skutki
otwarcia opisywanego dzieła na przyszłe dopełnienia i nieoczekiwane kontrapunkty artystyczne oraz ideowe. Pojawiają się rozpoznania dotyczące chwytów formalnych stosowanych
w omawianych kolejno powieściach (konwencja znalezionego dokumentu w Płomieniach,
erudycyjność Samego wśród ludzi, proza „meredithowska” w Książce o starej kobiecie itd.),
ale poprzetykane licznymi celnymi uwagami o wymowie filozoficznej wybranych rozwiązań,
pobudzającymi intelektualnie zestawieniami z propozycjami formalnymi innych pisarzy etc.
Styl myślenia jest w rozprawie Wyki swobodny i precyzyjny zarazem, co prowadzi do
przenikliwych tez (np. o związku Brzozowskiego z Przybyszewskim, którego podziwiał autor
Wirów za koncepcję nieusuwalnego tragizmu egzystencji) i nie wywołuje wrażenia domknięcia horyzontu poszukiwań. Już tam dopatrywać się można zalążka obecnej publikacji, gdyż
praca na temat powieści była projektem otwartym na dalsze wglądy, ponowienia, odczytania.
Wspomina o tym Wyka we wstępie: „Kiedy dziś czytam niektóre jego [tj. Brzozowskiego]
teksty, widzę dokładnie te ich miejsca, których widzieć nie mogłam wcześniej” (s. 6). To
zdanie wskazuje na ważny rys przygody lekturowej z tekstami autora Wirów: opierała się
ona na przeświadczeniu, że zażyłość z nim jest bardzo trwała, że do niego musi się powracać,
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wraz z nim dojrzewać, aby zobaczyć rzeczy przedtem niedostrzegalne. Mówiąc inaczej, Brzozowski tak czytany to prawdziwy partner do dyskusji intelektualnej. I tym w znacznej mierze
jest pisanie Wyki o nim – trwającą przez lata, niedomykalną dyskusją intelektualną, podczas
której ujawniają się nowe skojarzenia i nieoczekiwany potencjał interpretacyjny tkwiący nie
tylko w powieściach Brzozowskiego. Wiąże się z ową dyskusją również pewien rodzaj postawy,
której wartość akcentował Czesław Miłosz w ostatnich latach swojego życia, gdy stwierdzał,
że dzięki Brzozowskiemu przypomnieć można sobie o niekwestionowanym znaczeniu tego,
co nosi znamiona powagi i „górności”. Autor Idei, wolno dodać, byłby rzecznikiem tych cech
niejako przy okazji, gdyż wartości podkreślane przez Miłosza stanowiły skutek uboczny gorączki myślowej, ekscytacji intelektualnej i łapczywości lekturowej młodopolskiego pisarza.
Recenzowana książka świadczy ponadto o wyjątkowości perspektywy, w jakiej Wyka od
początku ujmowała twórczość Brzozowskiego. Pierwsze ważne diagnozy z nim związane dotyczyły jego dokonań stricte literackich i w późniejszych artykułach kwestia „literackości” różnych
publikacji powracała nieustannie. Być może, Wyka należy do grona czytelników, którzy przyjęli, za Karolem Irzykowskim, iż Brzozowski najciekawsze rzeczy wypowiadał jako powieściopisarz. Gdyby chcieć rozwinąć podobną hipotezę, to trzeba by, za autorką omawianej rozprawy, rzec kilka słów o miejscu literatury i powieści w światopoglądzie twórcy Pamiętnika. Jego
relacje z dziełami artystycznymi były bowiem oparte przynajmniej na jednym sporym paradoksie. Wyka wspomina o tym we fragmencie, w którym porównuje przekonania Brzozowskiego z tymi cechującymi Gombrowicza i Witkacego. Brzozowski z olbrzymią rezerwą traktował
rozpleniony w Młodej Polsce kult artyzmu i m.in. stąd nie uznawał, inaczej niż dwaj przywołani twórcy, iż sztuka stanowi ostateczny i wystarczający trybunał czy, jak wolał mówić,
„sprawdzian” ludzkich doświadczeń i zamiarów. W rezultacie Brzozowski „pozbawił [...] w sposób kategoryczny swoich bohaterów [...] przeżycia sztuki” (s. 121–122).
Jak można sobie wytłumaczyć fakt, że pisarz podważający znaczenie przeżycia sztuki
pracowicie oddawał się komponowaniu całkiem interesujących powieści? Punktem wyjścia
dla odpowiedzi powinno chyba być spostrzeżenie, iż pisarz ów nie chciał swym bohaterom
dać przeżycia sztuki młodopolskiej z jej artystowskim autarkizmem. Zdecydowanie bowiem
przesuwał własne propozycje tekstowe ku takim obszarom, w których literatura wiązała się
bezpośrednio z filozofowaniem i działaniem. Powiada badaczka: „Proza [...] miała być ekspresją procesów intelektualnych” (s. 204), i potwierdzają to dokonane przez Wykę analizy
zapisków pamiętnikarskich, gdzie Brzozowskiego interesowało nade wszystko „życie myśli”.
Refleksja była w jego woluntarystycznych przekonaniach pierwszym sposobem transformowania świata i prowadziła do innych form ludzkiej aktywności. Z kolei udana powieść i każda w ogóle forma literacka stanowiła intelektualny wynalazek, zaczyn „życia myśli”, będącego najwartościowszym przejawem egzystencji. Dlatego obranie przez Wykę twórczości literackiej za rodzaj przewodnika po rzeczywistości tekstów Brzozowskiego okazało się
decyzją szczególnie brzemienną w skutki poznawcze i obiecującą na przyszłość. Dzieła powieściowe zawierały filozofię w stanie intrygującym, gdyż dynamicznym, ujawniały jej stawanie się, wyłanianie się ze zderzenia różnych racji, z ewolucji bohaterów itp.
Do podobnie wyglądającego „życia myśli” wprowadzony zostaje czytelnik na szczególnych
zasadach, tj. jako uczestnik debaty filozoficznej, gdyż ferment myślowy wywoływany przez
formę powieści Brzozowskiego był jej bodaj najistotniejszą wartością. Utwory autora Wirów
przecież raczej „zarażały” swych odbiorców, niż ich w bardzo określony sposób ukierunkowywały światopoglądowo. Z  tych też powodów dzięki dziełom literackim (oraz literackim
aspektom dzieł pozostałych) mógł Brzozowski sugestywnie przemawiać do kilku pokoleń
czytelniczych. Wynikające z form powieściowych pobudzenia myślowe, niepokoje świadomościowe, radość inwencji refleksyjnej czyniły z owych form rzutowany w przyszłość projekt
literacko-kulturowy. Warto przeto wydobyć z lektury tych dzieł, dokonanej przez Wykę, co
najmniej dwie konsekwencje, które okazały się wiążące dla jej następnych odczytań: włączenie w rodzaj stale odnawiającej się historii intelektualnej oraz przyszłościowy aspekt oma-
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wianej twórczości. To drugie zresztą autorka recenzowanej książki bardzo silnie sama podkreśla. Powiada, iż Brzozowski zdawał sobie sprawę, że pisze w dużej mierze dla osób spoza
własnego kręgu historycznego, miał głębokie przekonanie, że odpowiedni czytelnicy jego
projektu są kimś, kto dopiero nadchodzi, a może nawet zawsze będą kimś, kto nadchodzi,
czyli że poprzez tę popularną dziś formułę determinuje się ich perspektywa oglądu jego pism.
Dałoby się to wysłowić jeszcze w taki oto sposób: autor Idei wiedział, że tworzy na progu nowoczesności i przede wszystkim z nią oraz z jej przyszłymi reprezentantami dyskutował.
Wyka zauważa jednak od razu, iż Brzozowski nie do końca pasuje do dzisiejszych polskich
studiów nad literaturą nowoczesną. Przypomnieć trzeba, że chociaż wielokrotnie wypowiadał
się entuzjastycznie na temat nowej epoki (np. w Głosach wśród nocy), to niemało jest i takich
wypowiedzi jak oznajmienie z jednego z listów: „Nowoczesność mnie przeraża...” (cyt. na
s. 368). Brzozowski wchodził w nowy paradygmat, nie czując się do niego dostosowanym,
i przygotowywał na przyszłość narzędzia jego krytyki. Badaczka stwierdza, że nowoczesność
była w zapiskach Brzozowskiego terminem wieloznacznym na tyle, iż należy zadowolić się
ogólnym wnioskiem, zgodnie z którym wiązała się ona z silnie odczuwaną niepewnością
poznawczą. To zresztą całkiem wystarczające określenie, gdyż można dopowiedzieć, że
wskazuje na stan umysłu, a nawet na rodzaj nastroju czy nastrojenia, które w środowisku
nowoczesności podlegać mogło różnym modulacjom. Podobnie widziana nowoczesność porywa i ogarnia, zmusza, by ją przeżywać, przy czym nie zawsze wrażenia z niej wynikające
rodzą radość lub choćby poczucie bezpieczeństwa. Dlatego przyszła krytyka nowoczesności
czyniona w duchu Brzozowskiego musiała i musi być prowadzona z gruntu emocjonalnego
właśnie (co otwierałoby ją na dzisiejsze studia afektywne), wieść przez – zrodzoną przez ową
nowoczesność – impulsywność, jej ekscytacyjne syndromy i symptomy.
Nie jest to wciąż, jak się wydaje, dobrze znany wymiar doświadczenia nowoczesności,
pozostaje on nie dość jeszcze opracowany przez obecne rozprawy dotyczące szeroko rozumianego polskiego modernizmu, stąd i Brzozowski nieco do nich nie przystaje albo wymagałby
od nich istotnego przekształcenia metodologicznego. Wolno w każdym razie powiedzieć również w ten sposób: przeżywanie nowoczesności przez autora Wirów bywało szczególnie ważne
wówczas, gdy należało dać wyraz kolejnemu rodzajowi modernistycznego kryzysu. Wtedy
gorące reagowanie Brzozowskiego na modernitas ukazywało spektrum potencjalnych wyborów
i rozstrzygnięć. Nie może przeto dziwić powrót do lektury owych pism dzisiaj, kiedy zachwiała się postmodernistyczna interpretacja nowoczesności. Przekonuje to raz jeszcze i nader
dowodnie, że twórczość Brzozowskiego skierowana była w przyszłość i została zaprojektowana wraz z jej zdolnością do wiernego towarzyszenia zarówno różnym momentom afirmacji
ducha nowoczesnego, jak i przypadkom przerażenia lub przynajmniej rozczarowania nim.
Z pozoru wynikać by z tego mogło, że Brzozowski opisywany przez Wykę to autor na
każdą okazję i wciąż budzący powszechne przekonanie, iż jego myśl oraz dzieło literackie
zachowują aktualność. Nic bardziej mylnego. Sformułowane przed chwilą dookreślenia stosunku twórcy Samego wśród ludzi do nowoczesności byłyby raczej czymś, co pozostawało
w głównej mierze częścią świadomości badawczej cechujące autorkę recenzowanego tomu
i z trudem znajdowało przez lata szersze zrozumienie. Akurat po publikacji monografii nastąpił okres dekoniunktury w czytaniu Brzozowskiego. Z tego powodu omawiana książka
dokumentuje pracowite wysiłki Wyki czynione w celu reaktualizowania jego dzieła w polskich
studiach nad literaturą XX wieku. Jej czytanie pism autora Widm moich współczesnych
ułożyło się w wyjątkową historię świadkowania wielu zrealizowanym i nie zrealizowanym
szansom recepcyjnym owych tekstów. Wyka starała się przy tym wypróbować aktualność
Brzozowskiego w najrozmaitszych sytuacjach odbiorczych. Artykuły publikowane po książce
na temat powieści dotyczą: fragmentów lirycznych wplatanych przez Brzozowskiego w tkankę własnych utworów; terminów krytycznych zastosowanych w Legendzie Młodej Polski;
Pamiętnika, którego osobne omówienia przygotowała badaczka dla czytelnika polskiego
i francuskiego; dzisiejszych okoliczności towarzyszących recepcji Listów; projektu historycz-
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nego wpisanego w teksty Brzozowskiego; ponownego wydania Miłoszowego Człowieka wśród
skorpionów w 2000 roku; artykułu tegoż Miłosza na temat konieczności powrotu do dzieł
młodopolskiego twórcy; wątków conradowskich w jego dziełach, widzianych na rozległym tle
problemowym nowoczesności i kolonializmu. Wyliczenie to uświadamia, że Wyka analizuje
warunki czytania i nieczytania Brzozowskiego, czyli rozważa także dokładnie dowody zobojętnienia na jego teksty, gdyż nawet nieczytelność, nieprzystępność i niepowodzenie recepcyjne zdają się ją w tym przypadku intrygować. Okazuje się ponadto krytyczką par excellence owej recepcji, nie ogranicza się bowiem do uwag o budzącym obiekcje nieprzygotowaniu
współczesnych czytelników na spotkanie z dziełami wielkiego formatu, ale i włącza do wywodów przekonujące sądy na temat niedostatków czytanych utworów. Przykładowo, o pewnym
nowoczesnym aspekcie pisarstwa Brzozowskiego mówi:
„Projekt Brzozowskiego był »nowoczesny« w tej jego warstwie, gdzie metafizyka, filozofia,
historia i autobiografia przemawiają głosami równouprawnionymi. W tym też sensie był to
projekt wielki – jak powiadał autor.
Wielkie dzieło to ma jednakowoż do siebie, iż wypracowuje harmonię owych wszystkich
warstw. To się Brzozowskiemu nie udało” (s. 380).
Nietrudno przyznać Wyce rację. Warto dodać, że w lekturach podejmowanych w ostatnich latach nie brakuje głosów mówiących o niedoskonałościach artystycznych prozy, mieliznach filozoficznych czy niebezpieczeństwach ideowych wynikających z niektórych wyborów
światopoglądowych autora Wirów. Czytanie Brzozowskiego udokumentowane przez książkę
Wyki dokonuje się przeto pomimo owych braków, czyli jej autorka, dochowując wierności
lekturowej temu pisarstwu, należy do niedużego, ale nader interesującego grona osób doświadczających wartości owego czytania mimo wszystko, na przekór widomym wybrakowaniom oraz wbrew złym koniunkturom czytelniczym.
To właśnie zdaje się szczególnie warte śledzenia w książce Wyki – przebieg jej własnego
przeżycia lekturowego, które świadczy o wyjątkowości relacji zawiązujących się między Brzozowskim a podejmującymi jego wyzwanie intelektualne czytelnikami. Trzeba przy tej okazji
zauważyć, iż jako osoba należąca do pokolenia badawczego, które zafascynowało się Brzozowskim w latach siedemdziesiątych XX wieku, Wyka zdaje się myśleć o możliwym powrocie
tego autora do łask czytelniczych jako o zdarzeniu mającym nader określony przebieg. Nie
mogłoby to być wyjście z czyśćca literackiego lub lamusa, które włączyłoby te utwory w spokojny filologiczny obieg prac interpretacyjnych. Powrót Brzozowskiego daje się chyba wyobrazić tylko jako kolejna fala gorączkowych, łapczywych i zachwyconych lektur. Narzucany przez
jego dzieła styl odbioru domaga się uznania ich za doniosłe, przeżywanie ich ma mieć w sobie
coś z zainfekowania, które w szybkim tempie rozognia publiczność. Chodzi zatem o potencjał
formacyjny owych pism, o ich zdolność do kształtowania kolejnej grupy pokoleniowej czy
środowiskowej – i chyba tylko podobny odbiór oznaczałby prawdziwy powrót Brzozowskiego.
Zamiast samych jedynie polonistycznych lektur badawczych stawką gry byłoby narzucenie
stylu odbioru łamiącego dystans poznawczy, angażującego egzystencjalnie i intelektualnie.
Coś w tym rodzaju stało się udziałem młodego pokolenia uczonych, do którego należała Wyka
w latach siedemdziesiątych, i ponawiane pytania o warunki czytania i nieczytania Brzozowskiego dotyczą tego typu możliwości lektury „zbójeckiej”. Na ile prawdopodobna byłaby
obecnie taka przygoda recepcyjna, trudno powiedzieć, ale bez wątpienia grono odbiorców, do
którego należy autorka recenzowanej książki, ma pewną wyjątkową wiedzę, wynikającą ze
„sprawdzonego sobą” przeżycia dzieł Brzozowskiego.
Na czym polegałaby siła formacyjna tego doświadczenia czytelniczego? Z  artykułów
wydanych po monografii wnioskować wolno, że z lekturą utworów autora Idei wiąże się
decydująca inicjacja w dzieje intelektualne swojego czasu. Ów gorący zwolennik „życia myśli”, chętnie prowokujący przełomy myślowe, zachęcający do rewizji i przewartościowań,
sprawia, że pisanie o nim w przypadku Wyki łączy się z formułowaniem diagnoz dotyczących
kultury jak najbardziej współczesnej. W trakcie czytania wielu tekstów przekonać się moż-
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na, że autorka czyta Brzozowskiego „istotnie”, raz po raz sięga po styl krytyczki literackiej,
zadaje pytania, których celem jest odsłonięcie najważniejszych obecnie splotów problemowych. To lektura i w tym sensie wierna autorowi Książki o starej kobiecie, że szuka – czasem
poprzez skrót, skojarzenie, stawianą na gorąco hipotezę – miejsc decydujących o charakterze dzisiejszej kultury. Wielowymiarowe dzieło Brzozowskiego okazuje się dla badaczki
podstawą do określania teraźniejszości. Dla przykładu: Wyka bezbłędnie wychwyciła moment,
w którym marksizm Brzozowskiego spychał go na pobocze zainteresowań intelektualnych
i w którym szansę uzyskiwał pisarz jako niespodziewany konwertyta. Przeczytany kiedyś
Brzozowski przekazał zatem pewien format myśli, zasięg spekulacji pojęciowej, szerokość
analiz, których się już później nie porzuca. Pozwala to na udział w h i s t o r i i i n t e l e kt u a l n e j w s p ó ł c z e s n o ś c i, jej podtrzymywaniu, animowaniu, projektowaniu. Wyliczone tu niestandardowe cechy monografii, charakter wydanych potem artykułów, przyjmowana postawa poznawcza świadczą o tym rysie prac Wyki – tak jak Brzozowski, nigdy nie
schodziła ona z traktu historii intelektualnej swojej teraźniejszości.
Czytanie Brzozowskiego pomyślane zostało przeto jako związane z młodopolskim pisarzem niegasnące i ułożone w serię nagłych pobudzeń „życie myśli”. Niekiedy przejawia się
ono jako fascynacja danym problemem, czasem zabarwia się melancholią (np. gdy, w pewnym okresie, dominuje odczucie obojętności na utwory autora Wirów). Wreszcie – w ostatnich
tekstach – wraca przekonanie o rosnącej aktualności czy o współczesności dzieł Brzozowskiego. W każdym razie niepowtarzalna, generowana jedynie przez niego emocjonalno-intelektualna sfera „życia myśli” została w lekturach Wyki poświadczona i uchwycona z całym
jej potencjałem wtrącania się w naszą teraźniejszość. Dlatego recenzowana książka wykazuje wspomnianą na wstępie wyjątkową wartość – pozwala na wiarygodne zapoznanie się
z niecodziennymi zasadami recepcji dzieł Brzozowskiego.
Abstract
TOMASZ MIZERKIEWICZ Adam Mickiewicz University, Poznań
MODERN INTELLECTUAL HISTORY ON MARTA WYKA’S “CZYTANIE BRZOZOWSKIEGO”
(“READING BRZOZOWSKI”)
The review discusses Marta Wyka’s book on Stanisław Brzozowski’s novelistic, literary critical and
philosophical works. Wyka’s monograph and articles give the writer a new place in Young Poland culture and present Brzozowski’s outlook on modernity problems which stands in opposition to the presently dominating views on this formation in Polish literary research. Special value of the book is the
fact that it is exceptional evidence of the reception styles of texts by Brzozowski who constantly engaged
his readers into intellectual history of their modern times.

ROZALIA KOSTECKA Rzeszów

PIGONIA LISTY WŁASNE I CUDZE SZKICE DO PORTRETU
C z e s ł a w K ł a k, PIGOŃ. (Recenzował Julian Maślanka). Rzeszów 2013. Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 612, 2 nlb.
Czesław Kłak, badacz życia i twórczości Stanisława Pigonia, oddaje do rąk czytelników kolejną pozycję poświęconą „profesorowi z Komborni”. Prosty i jednoznaczny tytuł nie pozostawia wątpliwości co do tego, kto jest jej głównym bohaterem. Ale książka, choć obszerna,
nie stanowi biografii sensu stricto ani wyczerpującej monografii. Można ją raczej określić
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jako studium materiałowe oparte na bogatej korespondencji uczonego z równie wybitnymi
współuczestnikami dialogu, wśród których znaleźli się m.in. Ignacy Chrzanowski, Roman
Pollak, Julian Krzyżanowski, Tadeusz Mikulski, Czesław Zgorzelski, Maria Danilewiczowa,
nie mówiąc już o przygodnie przywoływanych korespondentach – Marii Czapskiej, Marii
Rzeuskiej, Zofii Krzyżanowskiej czy o bp. Ignacym Świrskim i bp. Czesławie Falkowskim.
W odczytanie materiałów źródłowych autor włożył wiele trudu. Wskazują na to jego
wcześniejsze prace, przede wszystkim książka Stanisław Pigoń. Szkice do portretu, wydanie
pamiętnika Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości (poprzedzone obszernym wstępem
i opatrzone komentarzem), zredagowane tomy zbiorowe oraz trudne do przecenienia edycje
zespołów epistolarnych1. Wiadomo ponadto, że na publikację czekają kolejne bloki wzajemnej korespondencji przygotowane do druku przez badacza: Pigoń–Pollak i Pigoń–Krzyżanowski. W tym kontekście recenzowaną książkę można potraktować jako naukową summę, jako
rzetelne, a zarazem osobiste studium, napisane przez ucznia zafascynowanego wielkością
mistrza – w jej wymiarze naukowym i etycznym. Na czwartej stronie okładki czytamy, że
w zamyśle autorskim jest to również rzecz „o budowaniu statusu wiedzy o literaturze i historii literatury jako nauki, o tworzeniu środowiska naukowego [...] w czasie marnym”. Mamy
zatem do czynienia z pracą nie tylko o Pigoniu i jego konfratrach, lecz także o zawiłych
dziejach polskiej humanistyki w ciągu co najmniej półwiecza.
Książka składa się z trzech części. Pierwsza z nich, najobszerniejsza (344 stronice), nosi
tytuł Przyjaźnie i opiera się na materiale epistolarnym. Odnajdziemy tu liczne spostrzeżenia
na temat problemów osobistych, społecznych, politycznych, kulturowych i obyczajowych –
spostrzeżenia, których nie dałoby się sformułować na podstawie innych źródeł. Część druga,
Przędziwo pamięci, dotyczy spuścizny autobiograficznej Pigonia: młodzieńczego Raptularza
(nigdy nie ogłoszonego drukiem w całości), pamiętnika Z Komborni w świat, tomów Wspominki z obozu w Sachsenhausen i Z przędziwa pamięci oraz kilku ineditów. Rozdział ten
może pretendować do miana zarysu monograficznego. Część trzecia, Szkice biograficzne, jest
historycznoliteracką opowieścią o wojennych i powojennych, często dramatycznych losach
„profesora z Komborni”. Autor zwrócił uwagę na 30 ostatnich lat życia Pigonia, a także na
jego jubileusze i dzieje sławy pośmiertnej. Dla porządku trzeba jeszcze wspomnieć o aneksie,
w którym znalazły się dwie polemiki Czesława Kłaka z Marią Janion. Przedmiotem sporu
był rzekomy antysemityzm Pigonia.
Część pierwszą otwiera szkic Mistrz i uczeń, omawiający relacje między Ignacym Chrzanowskim, który w 1910 roku objął Katedrę Historii Literatury Polskiej na Uniwersytecie
Jagiellońskim, a Stanisławem Pigoniem, studentem owej wszechnicy, wkrótce autorem
rozprawy doktorskiej o Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego Adama Mickiewicza, napisanej pod kierunkiem Chrzanowskiego. O relacjach tych wiemy z pamiętnika
Z Komborni w świat, ale dopiero korespondencja badaczy, szczęśliwie zachowana, choć
zapewne niekompletna, pozwala dokładniej przyjrzeć się narodzinom i historii ich niezwykłej
i dozgonnej, jak się okazało, przyjaźni, której epilog miał miejsce w obozie koncentracyjnym
w Sachsenhausen. Autor recenzowanej książki zwraca szczególną uwagę na kluczowe momenty znajomości, wyraziście charakteryzujące korespondentów. Wszystkie one rozegrały
się w warunkach ekstremalnych i dowodzą determinacji partnerów epistolarnej rozmowy.
W liście pisanym 29 XI 1916 z frontu włoskiego Pigoń poprosił swojego profesora o radę,
1	Cz.

K ł a k, Stanisław Pigoń. Szkice do portretu. Rzeszów 1993. – S. P i g o ń, Z Komborni w świat.
Wspomnienia młodości. Wyd. 5. Wstęp, oprac. Cz. K ł a k. Warszawa 1983. – Wokół Stanisława
Pigonia. Nad warsztatem naukowym i literackim Uczonego. Red. Cz. K ł a k. Rzeszów 1983. – Non
omnis moriar. Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu. Red. Cz. K ł a k. Rzeszów 1997. – M. D a n il e w i c z o w a, S. P i g o ń, Dialog korespondencyjny (1958–1968). Do druku przygot., wstęp, koment. Cz. K ł a k. Rzeszów 1996. – I. C h r z a n o w s k i, S. P i g o ń, Mistrz i uczeń. Korespondencja
wzajemna (1914–1936). Do druku przygot., wstęp, koment. Cz. K ł a k. Rzeszów 2005.
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czy warto myśleć o wydaniu rozrzuconej po czasopismach publicystyki oświatowej. Chrzanowski natychmiast podjął działania na rzecz realizacji pomysłu tomiku Do podstaw wychowania narodowego, który ostatecznie ukazał się w 1917 roku, ze słowem wstępnym jego
autorstwa. Korespondencja zarówno w tej, jak i w innych potrzebach naukowych jest wzruszającym świadectwem wielkoduszności Chrzanowskiego, a także wyrazem skromności Pigonia. Ma charakter intymny. Nic zatem dziwnego, że kiedy Pigoń po zakończeniu wojny
otrzymał stanowisko w nowo utworzonym Uniwersytecie Poznańskim, pierwsze, gorzkie listy
skierował do swojego mistrza, zwierzając mu się z trudnej sytuacji w Poznaniu i z paraliżującej tremy początkującego wykładowcy. Późniejszy 10-letni pobyt w Wilnie, czyli, jak pisał,
w „najmilszym z miast” (cyt. na s. 45), traktował Pigoń z dużym sentymentem, choć nie
obyło się bez krótkich spięć. O jednym doniósł w korespondencji Chrzanowskiemu. Otóż
Czesław Jankowski, świetny publicysta, recenzując w 1923 roku książkę Pigonia Głosy sprzed
wieku, odsądził go od czci i wiary. Młodego profesora obeszło to bardzo, zastanawiał się nawet,
czy „zawczasu nie przestawić żagla” (cyt. na s. 50), ale po opinię zwrócił się do swojego mistrza.
Gdy później podejmował trudną decyzję o opuszczeniu Wilna i o przyjęciu katedry w macierzystym uniwersytecie, rozstrzygający głos znów należał do Chrzanowskiego. Podobnie Chrzanowski wierzył Pigoniowi „bardziej niż sobie” (s. 51). Wysnuta z listów opowieść Czesława
Kłaka o przyjaźni obu uczonych pozwala spojrzeć inaczej na niejeden szczegół ich biografii,
a także lepiej zrozumieć uwarunkowania, które wpłynęły na kształt ówczesnej polonistyki.
Przyjacielski charakter ma też zbiór 355 listów Pigonia i Pollaka, przedstawiony w szkicu Pół wieku zażyłości z Romanem Pollakiem. Autor zwraca uwagę na imponderabilia. Korespondenci byli rówieśnikami o zbliżonym rodowodzie społecznym: Pollak urodził się
w rodzinie kolejarskiej, Pigoń – w chłopskiej. Obaj wychowali się w galicyjskich gimnazjach
(Pollak w Samborze, Pigoń w Jaśle), studiowali na Uniwersytecie Jagiellońskim, w ciągu
pierwszej wojny światowej służyli w armii austriackiej (od tamtego czasu korespondowali ze
sobą, choć najstarszy zachowany list pochodzi z 1918 roku), ponownie spotkali się na Uniwersytecie Poznańskim. Wymieniali listy, gdy Pollak pracował na Uniwersytecie Rzymskim,
a także po jego powrocie do Poznania. Za okupacji Pollak przebywał w Warszawie, był rektorem tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich, po powstaniu warszawskim tę samą funkcję
pełnił w Częstochowie, a po zakończeniu wojny znów aktualne stały się adresy: Pollaka
w Poznaniu i Pigonia w Krakowie. Poza jednym przypadkiem (niedopatrzenie redakcyjne
Pollaka) przyjaźń ich nie doznała uszczerbku, a wspomniany epizod szybko został zatarty.
Czesław Kłak, czytając nie wydaną korespondencję profesorów-przyjaciół, relacjonuje
zasadnicze wątki życia naukowego i akademickiego w zmieniających się warunkach, głównie
w czasie drugiej wojny światowej i po niej. Charakteryzuje wysiłki organizacyjne badaczy,
np. udział w tajnym nauczaniu, dyskusje o powojennej reformie uniwersytetów czy zabiegi
wokół rozwijania potencjału naukowego i kadrowego, podejmowane z myślą o restytucji
życia polskiego po okupacyjnej nocy. W większym stopniu niż w innych zespołach pojawiają się w tym bloku listów wątki osobiste. Pollakowi przyszło opłakiwać śmierć syna Leszka,
uczestnika powstania warszawskiego, bestialsko zamordowanego w obozie Längenfeld-Flossenburg. Pigoń, łącząc się w żalu z ciężko doświadczonym Hiobem, usiłował skierować jego
uwagę na wyższy sens dopustu bożego. Do sprawy tej korespondenci wrócili, gdy w drugą
rocznicę powstania Pollak ogłosił swoisty tren na cześć poległych bohaterów, zatytułowany
O powstaniu warszawskim. Pigoń odniósł się do owego tekstu krytycznie, ponieważ ze
względów cenzuralnych autor nie mógł powiedzieć całej prawdy o politycznych uwarunkowaniach klęski powstania, a głoszenie półprawd wydawało się Pigoniowi przedsięwzięciem
z historycznego i etycznego punktu widzenia nie do przyjęcia. Opisany przypadek unaocznia
pryncypia, którymi „profesor z Komborni” kierował się zarówno w postępowaniu naukowym,
jak i w rozstrzyganiu życiowych dylematów.
Przywoływany w szkicu bogaty materiał wykorzystał autor także gdzie indziej, mianowicie w rozprawie Czas adwentu. O jutro polonistyki uniwersyteckiej oraz w szkicu Uczeń –
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kolega – przełożony. Wacław Kubacki w korespondencji Pigonia i Pollaka. Teksty te pokazują, jak heroiczne wysiłki podejmowali uczeni w celu zachowania ciągłości kultury polskiej
i w jaki sposób przygotowywali się do pracy w niepodległym państwie. Dowodzą też, że
w nowych warunkach politycznych ów wysiłek został w dużej mierze zmarnowany.
W analizowanej korespondencji rzadko pojawiają się wątki personalne. Wyjątek stanowią liczne wzmianki o Kubackim, zdolnym krytyku, znanym Pigoniowi z czasów przedwojennych, który przebywając w Częstochowie w ostatnich miesiącach okupacji, podjął współpracę z Pollakiem, a następnie został zatrudniony na Uniwersytecie Poznańskim. Tam w roku 1951 habilitował się na podstawie rozprawy Arcydramat Mickiewicza o trzeciej części
Dziadów. Opinie obu uczonych na temat młodego kolegi – ze strony Pigonia ostrożne, ze
strony Pollaka entuzjastyczne – stawały się coraz bardziej krytyczne, głównie z powodu
zaniedbywania przez Kubackiego obowiązków dydaktycznych oraz za sprawą jego skrajnego
egotyzmu. Raziła ich też nielojalna postawa wobec dawnych mistrzów. Czesław Kłak skrupulatnie zbiera i analizuje te opinie, nie uchylając się jednak od dopowiedzeń i komentarzy
opartych na osobistym doświadczeniu. W latach studiów autora recenzowanej książki Kubacki był bowiem kierownikiem Zespołowej Katedry Historii Literatury Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stąd w szkicu Uczeń – kolega – przełożony badacz postrzega go nie
tylko z punktu widzenia Pigonia i Pollaka, ale także z perspektywy własnej.
O ile we wspomnianych listach niełatwo dopatrzyć się konfrontacji sprzecznych charakterów i poglądów, o tyle w równie obfitej korespondencji wzajemnej Krzyżanowskiego i Pigonia na porządku dziennym są iskrzenie, a nawet gwałtowne wyładowania, co uwydatnia tytuł
obszernego szkicu Trudna przyjaźń – Julian Krzyżanowski. Owo określenie jest, jak sądzę,
adekwatne i dobrze oddaje klimat tej niedostępnej dotąd w druku rozmowy epistolarnej.
Krzyżanowski, młodszy od Pigonia zaledwie o 7 lat, wychowanek gimnazjów w Rzeszowie
i Sanoku (Galicja), odbył studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, głównie pod
kierunkiem Stanisława Windakiewicza, lecz również Ignacego Chrzanowskiego, odznaczał się
temperamentem polemicznym, i to już w czasach szkolnych. Pigoń w eseju Julian Krzyżanowski. Wzrost i wymiary, odnosząc się do jego wystąpień na seminariach Chrzanowskiego,
stwierdził, że „ptak to o bogatym upierzeniu, o śmigłych skrzydłach, ale i szponiasty, i o zapalczywym dziobie”, że „był groźny: przygniatał wiedzą, a dobijał temperamentem”2. Drogi
uczonych zeszły się około 1930 roku, gdy brano ich pod uwagę jako kandydatów do objęcia
Katedry Historii Literatury Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zwyciężył Pigoń; podobno Krzyżanowski nie był tym zaskoczony ani dotknięty, lecz zabolała go plotka (przebywał
wtedy w Anglii), jakoby konkurent źle wyrażał się o jego zamierzeniach wydawniczych. Pierwszy kontakt listowny, nawiązany przez Pigonia, wyjaśnił sprawę i odtąd badacze zachowywali poprawne stosunki, wymieniając listy i podtrzymując współpracę naukową. Omawiane
kontakty zacieśniły się dopiero w ciągu wojny i okupacji. Listy z tego okresu, wyeksponowane w szkicu Czas adwentu, informują o dramatycznych szczegółach biografii korespondentów,
o emocjach, jakim podlegali, a także o harcie ducha, który cechował ich, kiedy w ponurych
okolicznościach podejmowali pracę z myślą o końcu owego przedłużającego się „adwentu”,
jak nazywał Pigoń okupację.
Zasadniczy trzon korespondencji uczonych, od dawna serdecznych przyjaciół (byli po
imieniu), stanowią listy powojenne. I tu dopiero zaznacza się polaryzacja poglądów na wiele
kwestii społecznych i osobistych. Pigoń krytycznie ocenił przychylną opinię Krzyżanowskiego
o centralnym planowaniu polityki wydawniczej (czy raczej o sterowaniu tą polityką), które –
jego zdaniem – mierzyło w prywatne, niezależne oficyny. Miał też do przyjaciela pretensję, że
jako redaktor naczelny „Pamiętnika Literackiego” zaakceptował on recenzję Zdzisława Skwarczyńskiego, gdzie znalazły się „niezgodne z prawdą” zarzuty (Pigoń nazywa je donosami) pod

2
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adresem książki Zarys nowszej literatury ludowej. Zabolała go ponadto wypowiedź Krzyżanowskiego o tej publikacji, ogłoszona na łamach „Nauki i Sztuki”, a współbrzmiąca z „oszczerczymi” atakami Jana Aleksandra Króla, redaktora naczelnego „Wsi” (1947, nr 31). Z kolei
Krzyżanowski miał do Pigonia żal, że w 1947 roku nie postawił wniosku o powołanie go na
członka czynnego Polskiej Akademii Umiejętności. Doszło nawet do zerwania stosunków. Po
kilku miesiącach animozje jednak ustały, a współpraca przy realizacji ogromnego przedsięwzięcia – jubileuszowego wydania Dzieł Mickiewicza – okazała się skuteczna.
Powojenna wymiana listów Pigonia i Krzyżanowskiego trwała ponad 20 lat. W narracji
Czesława Kłaka raz po raz pojawiają się cytaty obrazujące najważniejsze wydarzenia z życia
naukowego tamtych czasów. Poznajemy kulisy powstawania Instytutu Badań Literackich,
atmosferę zjazdów polonistycznych, problemy wydawnicze, plejadę ludzi, dyskusje o książkach, o udanych i nieudanych inicjatywach badawczych. W listach tych nieraz gości nawet
anegdota, nie mówiąc już o sprawach rodzinnych, bo nierzadko głos zabiera Zofia Krzyżanowska, żona Juliana, odnosząca się do Pigonia z dużą atencją.
Do kanonu korespondencji „profesora z Komborni” należy również zaliczyć blok listów
(ponad 370 jednostek), które badacz wymieniał w latach 1933–1958 ze swoim uczniem
Tadeuszem Mikulskim. W roku 1933 uzyskał on stopień doktora na podstawie studium
o dziejach staropolskiej krytyki literackiej, zatytułowanego Ród Zoilów. Mieszkał i pracował
w Warszawie. Zarówno Pigoń, jak i Krzyżanowski pokładali w nim jako filologu wielkie nadzieje. Okupacyjna korespondencja obu uczonych, podobnie jak zabiegi Pigonia zmierzające do przyśpieszenia druku jego rozprawy habilitacyjnej Adam Czahrowski z Czahrowa.
Portret literacki (kilka listów), najlepiej świadczą o intencjach mistrza. Bliskość ta pogłębiła
się, gdy Mikulski objął Katedrę Historii Literatury Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim
i wkrótce stał się jednym z najwybitniejszych badaczy literatury oświeceniowej, a zarazem
redaktorem czasopism „Zeszyty Wrocławskie” i „Pamiętnik Literacki” oraz współredaktorem
serii wydawniczej „Archiwum Literackie”. Wzajemne zaufanie i absolutna lojalność Mikulskiego wobec Pigonia, który przecież nie akceptował dyktatu nowej władzy i zżymał się
z powodu uproszczeń ideologicznych w wielu ówczesnych pracach, sprawiły, że rozmowa
epistolarna Pigonia i jego wrocławskiego korespondenta odznacza się szczerością. Zdaniem
Czesława Kłaka, jest ona rzadkim świadectwem ukazującym blaski i cienie (w większym
stopniu cienie) środowiska polonistycznego lat pięćdziesiątych XX wieku.
Zmieniając nieco porządek prezentacji zaproponowany przez autora, skupię sie teraz
na dwóch końcowych szkicach części Przyjaźnie, omawiających dialog korespondencyjny
Pigonia z Marią Danilewiczową (z lat 1958–1968). Zespół ten został ogłoszony drukiem
i najlepiej zaleca się czytelnikom sam. Czesław Kłak jako jego wydawca i komentator podkreśla w książce, że korespondentów dzieliła żelazna kurtyna, że ich dialog był kontrolowany, więc interlokutorzy często musieli posługiwać się językiem ezopowym. Mimo to owe listy
są ważnym źródłem dokumentującym kontakty emigracji, reprezentowanej tu przez kierowniczkę Biblioteki Polskiej w Londynie, pisarkę, krytyka literackiego, korespondentkę londyńskich „Wiadomości”, paryskiej „Kultury” i Radia Wolna Europa, ze starym profesorem
z Krakowa, cieszącym się wielkim autorytetem naukowym i etycznym. Rezultaty tej współpracy – wymiana książek, kwerendy biblioteczne, dyskusje, publikacje – przyniosły obopólne korzyści. Bez tego nie byłaby możliwa np. edycja Listów do ojca Zygmunta Krasińskiego,
nie mówiąc już o mickiewiczianach i listach Stefana Żeromskiego, o które zabiegał Pigoń.
Trzeba jeszcze wspomnieć o próbie zwrócenia uwagi na bardzo istotną korespondencję
między Pigoniem a Czesławem Zgorzelskim, jego wileńskim uczniem, późniejszym profesorem
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Do planowanej dawniej publikacji dwugłosu nie
doszło. Zamiar połączenia wysiłków Czesława Kłaka i Danuty Zamącińskiej-Paluchowskiej,
z powodu śmierci tej ostatniej, nie został zrealizowany. Badaczka zdołała ogłosić i skomentować zaledwie dwa listy Pigonia do Zgorzelskiego. Kłak połączył owe listy w pary z listami
Zgorzelskiego (Niedokończona edycja korespondencji Stanisława Pigonia z Czesławem Zgo-
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rzelskim). Obie pary dotyczyły ważnych kwestii, ale zastąpić pełnej edycji nie mogły. Ich
umieszczenie w książce jest tylko argumentem przemawiającym za pilnym wydaniem całości. Korespondencja ta trwała nieprzerwanie prawie 23 lata. Zaczyna ją list Zgorzelskiego
z 16 XII 1945, kończy zaś także jego list – z 3 XII 1968. Ma ona bardzo serdeczny charakter.
Dawny wileński uczeń „Pana Rektora” powiadamiał mistrza, że jako repatriant osiadł w Toruniu i po przerwie wojennej zamierza podjąć działalność badawczą. Pigoń troszczył się o jego
los, zwłaszcza w okresie, gdy spadły na niego represje ideologiczne, zabiegał o nowe miejsce
pracy, aż do stabilizacji w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wśród tematów korespondencyjnych znajduje się projekt edycji krytycznej Dzieł Kazimierza Brodzińskiego, której
patronował Pigoń (do wydania tego Zgorzelski opracował dwa tomy Poezji), czy duże przedsięwzięcie edytorskie – „Archiwum Literackie” w seriach tematycznych – zainicjowane przez
Pigonia i realizowane z udziałem redakcyjnym Zgorzelskiego. Oczywiście, stałym punktem
wymiany myśli były autorskie prace obu korespondentów, publikacje uczniów Zgorzelskiego
oraz wielki, niekończący się temat oznaczony nazwiskiem Mickiewicza.
O ile omówione dotąd rozprawy skupiały się na warsztacie badawczym uczestników dialogu (historyków literatury borykających się z podobnymi problemami, posługujących się tym
samym językiem i poruszających się w środowisku, które znali od podszewki), o tyle szkic
Siedleckie rekolekcje wprowadza czytelnika w odmienną sferę, w świat hierarchów katolickich –
bp. Ignacego Świrskiego, bp. Czesława Falkowskiego i bp. Michała Klepacza. Wszyscy oni byli
wprawdzie profesorami Uniwersytetu Stefana Batorego (Klepacz już po wyjeździe Pigonia
z Wilna), a więc kolegami Pigonia, bywali u niego w domu, ale mimo to należeli do innego
kręgu. Po wojnie jako repatrianci stali się kombatantami wileńskimi i chętnie wspominali
dawne czasy. Owe sentymenty przypadły w udziale również Pigoniowi. Jak utrzymuje autor,
strzępy zachowanej korespondencji między Pigoniem a Świrskim i Falkowskim utwierdzają
w przekonaniu, że zespoły te różnią się od bloków poprzednio omówionych. Badacz podjął
udaną próbę skonstruowania paralelnych życiorysów duchowych Pigonia i Świrskiego oraz
opisał ich spotkania, rozmowy i dyskusje, które dość daleko odbiegają od literatury, a także
od jej naukowego oglądu. Świrskiego interesował, co najwyżej, pamiętnik Pigonia Z Komborni
w świat, a później Wspominki z obozu w Sachsenhausen jako literatura wysokiego wzoru
etycznego. Rekonstrukcja dialogu między biskupem a profesorem przypomina w większym
stopniu rozważania rekolekcyjne, istotne dla obu przyjaciół, zwłaszcza w starości, niż wymianę myśli bliskich zawodowo partnerów. Wyjątek stanowią dwa listy z 1966 roku, niedawno
odnalezione w Archiwum Diecezji Siedleckiej. W trakcie pracy nad rozprawą Formowanie
„Dziadów” części drugiej Pigoń zwrócił się do biskupa, urodzonego na Białorusi, o wyjaśnienie
unickich praktyk religijnych, które mogłyby naprowadzić na ślady obrzędów przedstawionych
w Dziadach. Obszerna odpowiedź biskupa jako świadka bardzo przydała się autorowi rozprawy, a ten dwugłos ukazał warsztat uczonego, który wykorzystywał każdą sposobność, aby
dotrzeć do źródeł i wywiązać się z powinności interpretatorskich.
Konkluzja, jaka nasuwa się po odczytaniu omówionych przybliżeń, rzucających nowe
światło przede wszystkim na bohatera książki, ale i na jego korespondentów – Chrzanowskiego, Pollaka, Krzyżanowskiego, Mikulskiego, Zgorzelskiego, Danilewiczową, a także Kubackiego i bp. Świrskiego, sprowadza się do postulatu wydania zespołów epistolarnych Pigoń–
Pollak, Pigoń–Krzyżanowski, Pigoń–Mikulski, Pigoń–Zgorzelski oraz do rozszerzenia owej listy
o inne zespoły, np. Pigoń–Borowy i Pigoń–Rzeuska. W zasobach tych znajdują się ogromne
pokłady informacji, bez których próba przedstawienia dziejów polonistyki w pięciu dekadach
XX wieku będzie niepełna. Ze szkiców o korespondencji Pigonia wyłania się obraz człowieka
głęboko zaangażowanego i oddanego własnej pracy; widać, że czuł się on odpowiedzialny za
dziedzictwo narodowe, o którego ochronę zabiegał nawet w najtrudniejszych okolicznościach,
że misji swojej nie ograniczał do uprawiania historii literatury ani do prac edytorskich, że
z taką samą rzetelnością traktował obowiązki nauczycielskie, że okazywał niezłomność, gdy
przychodziło stawić czoła przeciwnościom, że w kontaktach z nauczycielami, kolegami i ucznia-
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mi był szczery, uczynny i skuteczny w niesieniu pomocy. Jego zachowania w sytuacjach
granicznych budzą najwyższe uznanie. Surowy dla siebie, nie tolerował zaniedbań innych –
ani w pracy naukowej, ani w dydaktycznej. Miał za złe Kubackiemu lekceważenie powinności
profesorskich, a nierzetelność współpracowników doprowadzała go do pasji. Z pewnością nie
jest to obraz pełny, ale nawet tak skonstruowany szkic daje wyobrażenie o wielkości Pigonia
jako uczonego i człowieka. Autor omawianej książki był uczniem Pigonia, nie kryje też emocji i autentycznej fascynacji osobą swojego mistrza, lecz nie oznacza to, że zgromadzony
i opisany materiał uchybia prawdzie naukowej, do której tak uparcie dążył Pigoń.
Druga część publikacji ma inny charakter niż pierwsza. W centrum zainteresowań badacza pozostaje oczywiście „profesor z Komborni”, ale w roli autora tekstów, które zazwyczaj
kwalifikuje się jako pisma osobiste – dzienników, pamiętników, wspomnień, wspominek,
notatek autobiograficznych. W dorobku Pigonia zajmują one znaczącą pozycję, głównie
z powodu pamiętnika Z Komborni w świat, relacji z obozowej gehenny Wspominki z obozu
w Sachsenhausen i zbioru Z przędziwa pamięci, z którego zapożyczony został tytuł. Mamy
więc do czynienia nie z monografią, lecz – mówiąc ostrożniej – tylko z jej zarysem. Z noty
wydawniczej wynika, że nawiązuje on do szkicu Nad pamiętnikami Stanisława Pigonia,
funkcjonującego jako wstęp do piątego wydania pamiętnika Z Komborni w świat. Trzeba
podkreślić, że nawiązuje, i tylko nawiązuje. W istocie rzeczy jest nowym opracowaniem, gdyż
znacznie rozszerza horyzont tamtego wstępu. Nowość polega na tym, iż autor nie ograniczył
się do rozwinięcia wybranych wątków (np. do analizy młodzieńczego Raptularza), lecz wprowadził dodatkowy rozdział – Formowanie dzieła – w którym prześledził rozbudowywanie
tekstu Z Komborni w świat od wydania pierwszego aż po czwarte, czyli ostatnie za życia
Pigonia, i dowiódł, że nie była to wyłącznie zmiana ilościowa, lecz również jakościowa. Nowy
jest też szkic Między aprobatą a potępieniem, omawiający recepcję krytyczną „wspomnień
młodości”. Rozkład głosów wyraźnie wynika z różnic ideologicznych między dyskutantami.
Wedle tej miary pamiętnik Pigonia został ukazany jako rzetelne świadectwo rozrostu „chłopskiej miazgi duchowej” i słusznych ambicji państwowotwórczych „stanu” chłopskiego lub
jako zapis zmitologizowanego obrazu wsi, z tendencją do umniejszania tamtejszych ostrych
konfliktów klasowych. Osobną sprawą wyeksponowaną w Przędziwie pamięci jest reinterpretacja cyklu Wspominki z obozu w Sachsenhausen. Czesław Kłak nazywa go medytacjami.
Kategorie dobra i zła, ale również autentyczne przykłady doświadczeń owego pandemonium
są rozważane z perspektywy etycznej i historycznej. Zarys monograficzny pamiętnikarskiego dorobku Pigonia przynosi więc odczytania nowe i przekonujące.
Końcowa część książki wprowadza czytelnika w wybrane rewiry życiorysu Pigonia. Jest
to opowieść o ostatnim 30-leciu jego życia, od wybuchu drugiej wojny światowej aż do śmierci 18 XII 1968. Uwagę poświęcono też jubileuszom uczonego, dziejom jego sławy pośmiertnej
i związkom z Rzeszowem, które dla Czesława Kłaka są także bardzo istotne. Rozdział opiera
się na materiałach przedstawionych w pierwszej części książki, co przesądza o jego walorach
naukowych.
W odniesieniu do całości wypada jeszcze wspomnieć o czytelniczych walorach narracji.
Rzadko się zdarza, że prace naukowe nie różnią się w lekturze od dobrze napisanej powieści.
Abstract
ROZALIA KOSTECKA Rzeszów
PIGOŃ’S OWN AND OTHER LETTERS SKETCHES TO THE PORTRAIT
The text reviews Czesław Kłak’s book on Stanisław Pigoń, a literary historian and an editor. The book,
an effect of many years’ studies on the scholar’s life and output, includes various new and valuable
pieces of information not only about the professor himself, but also about the times he lived in. The
author presents Pigoń’s correspondents – figures connected with the 20th c. scholarly circles and their
mutual relations.
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MAGDALENA REMBOWSKA-PŁUCIENNIK Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

DYSPERSJE STRUKTURALIZMU
E m i l i a J a n u s z e k, DYSKURS TEORETYCZNOLITERACKI JANUSZA SŁAWIŃSKIEGO.
(Recenzent: Ryszard Nycz). (Kraków 2012). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ss. 236.
STRUKTURALIZM W EUROPIE ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ. WIZJE I REWIZJE. Pod redakcją D a n u t y U l i c k i e j i W ł o d z i m i e r z a B o l e c k i e g o. (Recenzenci: Jarosław
Płuciennik, Jolanta Sujecka. Indeks: Krystyna Petryk). Warszawa 2012. Fundacja Akademia
Humanistyczna / Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo, ss. 522. „Z Dziejów Form
Artystycznych w Literaturze Polskiej”. Komitet Redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny),
Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński. Tom 92.
P i o t r G i e r o w s k i, STRUKTURY HISTORII. O CZESKIM PROJEKCIE DZIEJÓW LITERATURY NA TLE RECEPCJI PRASKIEGO STRUKTURALIZMU W POLSCE. (Recenzent: Maria
Dąbrowska-Partyka). (Kraków 2013). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 234.
W latach 2012–2013 ukazały się trzy nowe publikacje zaświadczające o ożywionym zainteresowaniu polskim wariantem strukturalizmu – różnymi jego nurtami, środowiskami i etapami rozwoju. Zawarte w tych książkach analizy nie przyjmują formy zamknięcia dyskusji
nad przedmiotem ostatecznie poznanym i mającym wartość jedynie historyczną. Choć dla
najmłodszego pokolenia badaczy zgłębiających dzieje strukturalizmu nie jest on już najbliższą i naturalną tradycją naukową, wobec której należy uzasadnić własne wybory metodologiczne, to kierunek ten nadal okazuje się intrygujący i pobudzający do refleksji. Nie bez
znaczenia pozostaje chęć wyeliminowania częstego błędu perspektywy badawczej, który
sprowadza strukturalizm do jednolitej matrycy lub też zawęża go do jednej z lokalnych jego
wersji. Długoletnie niedostrzeganie (zwłaszcza w USA czy w Europie Zachodniej) źródła
nowoczesnego literaturoznawstwa w pomysłach zrodzonych także na przeciwległym krańcu
kontynentu zapoczątkowało chęć odtworzenia cyrkulacji idei, kierunków osmozy myśli
i peregrynacji nie tylko uczonych, ale i koncepcji formalno-strukturalistycznych czy protostrukturalistycznych.
Wzmożona mobilność przedstawicieli nowego kierunku nie do końca tłumaczy dobre
przyjęcie strukturalizmu w różnych kręgach kulturowych, problemem równie ciekawym
stało się więc odtworzenie skomplikowanych relacji między lokalną gotowością do akceptacji nowych tendencji w poszczególnych „miastach i państwach” strukturalizmu a rzeczywistą inspiracją zewnętrzną. Zważywszy, że inspiracja ta niekiedy przyjmowała postać chronologicznie ujednoliconego konglomeratu idei rosyjsko-czesko-francuskich, nie sposób nie
odnieść wrażenia, iż w kolejnych odsłonach recepcji strukturalizmu to właśnie owe przemieszczenia, swoiste „uskoki tektoniczne” pomiędzy warstwami teorii stają się szczególnie
atrakcyjne dla współczesnych eksploracji. Strukturalizm pociąga, być może, właśnie dlatego, że dystans czasowy, jaki dzieli nas od apogeum jego produktywności, wydobywa heterogeniczność zjawiska. Nieuprzedzonemu oku ukazuje ono w swoich własnych pokładach
istnienie wielu aktualnych do dzisiaj idei lub problemów dopiero domagających się podjęcia
– naturalnie w ramach innych metod badawczych. Ten zaskakujący wewnętrzny potencjał
rozwojowy, swoista energia uwalniana do teraz w różnych sferach badań literackich i kulturowych to coś więcej niż możliwość aktualizowania zasygnalizowanych niegdyś problemów.
To nadal występujące promieniowanie, oddziałujące na języki o wiele późniejsze, jest bardzo
ciekawym, niekiedy podskórnym wątkiem trzech książek, które będą tu omawiane.
Praca Emilii Januszek Dyskurs teoretycznoliteracki Janusza Sławińskiego ma najwęższy
zakres tematyczny; to wnikliwe studium stylistyki i poetyki tekstów naukowych, w których
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autorka poszukuje osobowej sygnatury podmiotowości wybitnego humanisty1. Przygląda się
strategiom dyskursywnym Janusza Sławińskiego: uczonego-instytucji; badacza nierzadko
utożsamianego ze strukturalizmem warszawskim, ale i nie do końca mieszczącego się w rygorystycznie wyznaczanych ramach kierunku naukowego. Jednym z impulsów dla nowej
fali recepcji jest więc chęć podsumowania dorobku najwybitniejszych reprezentantów powojennej teorii literatury2, którzy osiągnęli status klasyków humanistyki polskiej, równocześnie stając się obiektami analizy dokonywanej narzędziami poststrukturalistycznymi:
tropiącej biograficzne uwarunkowania, idiosynkrazje, jawne i skrywane własności idiolektu.
Punktem wyjścia dla autorki jest powracająca już w omówieniach dorobku Sławińskiego charakterystyczna rozbieżność klasyfikacji jego wyborów i koncepcji teoretycznych.
Sławiński bywa bowiem postrzegany jako ikona swego pokolenia oraz prawodawca nowych
reguł języka i życia naukowego w Polsce, twórca teorii i jednocześnie jej najwybitniejszy
praktyk. Ale przypisuje mu się zarazem – intencjonalne lub nie – doprowadzenie jej do
punktów granicznych i miejsc przesilenia, predylekcję do ujawniania tych problemów, które, steoretyzowane w ramach innych języków, okazywały się impulsem do poststrukturalistycznej wolty3. Sławiński może być więc widziany jako papież strukturalizmu i pierwszy
polski poststrukturalista4, lecz żaden z tych portretów nie jest lustrzanym jego odbiciem.
Januszek pozornie unika tej dychotomii, odrzucając (przynajmniej na poziomie deklaracji)
wytłumaczenie dwoistości postaw badawczych Sławińskiego naturalną ewolucją jego koncepcji teoretycznych. Cel autorki stanowi charakterystyka współwystępowania dwóch stylów
myślenia teoretycznego i praktyk wysłowienia istniejących (z różnym natężeniem) na wszystkich, jej zdaniem, poziomach i etapach twórczej pracy uczonego. Januszek pokazuje więc,
jak w jednym tekście naukowym, w obrębie jednej uprawianej formy wypowiedzi, w tym
samym okresie działalności może dochodzić do konfrontacji opozycyjnych postaw i dyskursów je reprezentujących. Sławińskiego doktrynera, rygorystycznego stróża profesjonalnego
języka obiektywizmu i naukowości, żyjącego w autonomicznym świecie tekstu, wydzielonym
autorytarnym gestem prawodawcy i utwierdzonym mocą języka Wiedzy-Władzy, jak określa
autorka styl najbardziej charakterystycznych, kanonicznych prac badacza5. I Sławińskiego
z podejrzliwością traktującego ideę teorii jako monolitycznego konstruktu, badacza uznającego wielogłosowość metodologiczną swojej dyscypliny za przejaw jej żywotności; ironisty

1

Można wobec tego również skojarzyć tę książkę z impulsem antropologii literaturoznawstwa, jaką
zaproponowała D. U l i c k a (Literaturoznawcze dyskursy możliwe. Studia z dziejów nowoczesnej
teorii literatury w Europie Środkowo-Wschodniej. Kraków 2007).
2	Jedną z form recepcji są jubileuszowe tomy dedykowane J. Sławińskiemu (Dzieła, języki, tradycje.
Red. W. B o l e c k i, R. N y c z. Warszawa 2006), M. Głowińskiemu (Poetyka – polityka – retoryka.
Red. W. B o l e c k i, R. N y c z. Warszawa 2006), E. Balcerzanowi (Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Edwarda Balcerzana.
Red. T. M i z e r k i e w i c z, A. S t a n k o w s k a. Poznań 2007) czy numery tematyczne czasopism,
np. „Tekstów Drugich” – dedykowanych J. Sławińskiemu (1994, nr 4), M. Głowińskiemu (1994,
nr 5/6), Z. Łapińskiemu (2000, nr 5).
3	Zob. A. S k r e n d o, „Generał czytania” – Janusz Sławiński i sztuka interpretacji. W: Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków 2005, s. 297–303.
4	Zob. W. B o l e c k i, PPP: Pierwszy Polski Poststrukturalista. „Teksty Drugie” 1997, nr 4. Jak uważa autor – znamienną cechą praktyki naukowej Sławińskiego było wskazywanie problemów, nie
ich rozwiązywanie; kwestionowanie własnej teorii, nie zaś czynienie z niej samoograniczającej
zwartej doktryny.
5
O swoich dwóch naturach mówił sam J. S ł a w i ń s k i (np. Małe wyznanie autora. W: Prace wybrane. T. 3: Teksty i teksty. Red. W. B o l e c k i. Kraków 2000). Jako czynnik dynamizujący koncepcje badacza rozważa je także J. M a d e j s k i (Biografia struktury – struktura biografii. W zb.:
Dzieła, języki, tradycje).
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tropiącego figuratywność własnego języka i świadomego, że pozatekstowa obecność świata
czytelnika wpływa na kształt badań, ale i – co bardziej dla niego niepokojące – na kształt
ich przedmiotu. Tę swoistą przekorę naukową Sławińskiego – a może umiejętność reewaluacji założeń teoretycznych własnych działań lub autorefleksję? – opisuje Januszek wnikliwie
i interesująco.
W części I, Teoria literatury jako prawodawstwo, autorka rekonstruuje właściwości
językowo-tekstowe znormatyzowanego stylu profesjonalnego, jaki wypracował Sławiński.
Styl ten posłużył do nazwania nowych zadań literaturoznawstwa (lub szerzej: humanistyki)
i do stworzenia jego podstaw teoretyczno-instytucjonalno-dydaktycznych. Stanowił propozycję nowego słownika pojęciowego i zbioru regulacji, jakim zostały poddane pisanie o literaturze i czytanie literatury. Do najwyraźniejszych cech dyskursu Sławińskiego autorka
zalicza systemowość – konsekwentnie wyrażaną i realizowaną w różnych sferach aktywności naukowej wizję całościowego, koherentnego ujęcia własnej dyscypliny naukowej. Teksty
badacza ujawniają identyczną prawodawczą intencję wskazywania immanentnego porządku w relacjach między jednostkami poddanymi analizie: czy to na poziomie opisu języka
literackiego, konkretnego dzieła czy też refleksji nad własnymi narzędziami teoretycznymi.
Potrzebie zbudowania kompletnej wiedzy literaturoznawczej odpowiadał projekt poetyki
strukturalistycznej mającej pełnić funkcję metodologicznego zwornika dyscypliny i gwaranta stabilności jej przedmiotu badań, a także ochrony przed niepożądanym zróżnicowaniem języków teoretycznych. Na poziomie języka teoretycznego systemowość Sławińskiego
uwidacznia się też w preferowanych przez niego sposobach konstruowania wywodu i argumentowania. Autorka analizuje więc „tektoniczną wyobraźnię” badacza, najczęściej opisującego omawiane przez siebie zjawiska poprzez wyobrażenie bytu o konstrukcji warstwowej.
Jego poznanie odbywa się dzięki ruchowi wznoszącemu z poziomu niższych warstw ku
spójnej, funkcjonalnej całości. Procedurę równie istotną stanowi formułowanie jasnych,
nierzadko kategorycznych reguł rządzących tym procesem – stąd w języku uczonego tendencja do wyliczeń, wyrazistych podziałów, konstytuowanie znaczących opozycji i nierzadko apodyktyczny ton.
Figura opozycji u Sławińskiego jest dla Januszek zarazem ważnym zabiegiem konstruującym jej tok dowodowy – właśnie owo wewnętrzne napięcie między antynomicznymi poglądami, postawami badawczymi, ideami czyni ona rozpoznawczym znakiem jego myśli teoretycznej oraz osobnej pozycji w gronie pokolenia. Owo „bycie pomiędzy” – jako strategiczna
praktyka anarchistycznego prawodawcy i eklektycznego systemotwórcy – zagwarantowało
Sławińskiemu, zdaniem autorki, możliwość efektywnego wpływu na wszystkie uprawiane
przez niego subdziedziny literaturoznawcze. Januszek rekonstruuje stopniowe zanikanie
dogmatyzmu i kategoryczności wypowiedzi Sławińskiego, prezentuje teksty ujawniające delikatne, acz znaczące zmiany w poprzednio głoszonych sądach, wskazuje narodziny idei,
które stoją w wyraźnej opozycji do sformułowań wcześniejszych6. Omawia zarówno najważniejsze rozprawy naukowe badacza, jak i jego szkice krytycznoliterackie czy różnogatunkowe
wypowiedzi mniej sformalizowane. Nie akcentuje przy tym jednak faktu, że przeprowadzane
przez Sławińskiego „demontowanie” teorii odbywa się najczęściej w tekstach o znacznie osłabionej mocy retorycznej gatunku – w obrębie notatek (Bez przydziału), szkiców, felietonów.
Odtworzenie przemian w poglądach naukowca polega na tym, by wydobyć z jego prac problemy, które, stopniowo nabierając znaczenia, każdorazowo doprowadzały do rozpoznania
słabszych punktów jego teorii oraz zmuszały do ponownego przemyślenia czy nawet zmodyfikowania jej podstaw.

6	Na

temat celowego zarzucania problemów metodologicznych dostrzeganych przez samych strukturalistów jako pewnej strategii pisze M. S a g a n i a k w książce Strukturalizm. Pytania otwarte
(Warszawa 2016).
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Część II książki, Praktykowanie teorii, poświęcona jest rozprawom krytycznoliterackim
i interpretacyjnym badacza: zasadom analizy języka artystycznego, metodom projektowania
wewnętrznych relacji w rozpatrywanych utworach i między ich grupami, doborowi materiału porównawczego dla prezentowanych zjawisk, propozycjom terminologicznym i uprzywilejowanym gatunkom wypowiedzi. W sposób szczególny dochodzi tu do głosu ta cecha
myślenia i pisania Sławińskiego, którą autorka określa jako antysystemowość, osłabianie
scjentyzmu i ujawnianie indywidualności twórczej. Precyzja kompozycji, metaforyczność
języka, predylekcja do posługiwania się w toku wywodu formą exemplum czy dynamizującym
argumentację obrazem są wyznacznikami stopniowego oscylowania w kierunku literackości przekazu naukowego, w którym w pełni może się zaprezentować wyjątkowość głosu
naukowca.
Niechciane przez autorkę pojęcie ewolucji powraca więc nieuchronnie. Wielokrotnie
zastrzega ona jednak, że złożoność postawy naukowej Sławińskiego nie jest efektem tak
prostej wizji rozwoju. Tymczasem liczne cytaty z jego prac i równie liczne określenia przez
samą Januszek stosowane odsyłają wprost do zmienności w czasie – lub wręcz do ewolucji
właśnie! – jako do przyczyny niuansowania przez Sławińskiego dawniejszych rozstrzygnięć.
Pomysł, by ten tryb autorefleksji zastąpić modelem opisu uznającego współistnienie rozbieżnych wątków za spiritus movens naukowej twórczości badacza, wydaje się więc tyleż błyskotliwy, co kłopotliwy, a niekiedy karkołomny. Owszem, podkreśla się wówczas niepoślednią
zdolność bohatera książki do przenikliwego, autokrytycznego i wieloperspektywicznego
oglądu różnych zjawisk teoretycznoliterackich, ale pomija się dość beztrosko fakt, że lektura wczesnych prac naukowca odbywa się z perspektywy wniosków i samoocen zawartych
w pracach o dziesięciolecia późniejszych. Tym bardziej że autorka nierzadko precyzyjnie
wskazuje ważne wydarzenia, które rzutowały na sposób myślenia i pisania Sławińskiego
(np. udział w słynnych międzynarodowych konferencjach teoretycznych organizowanych
przez M. R. Mayenową czy też objęcie funkcji redaktora naczelnego „Tekstów”). Sytuacyjne
umocowanie jego koncepcji teoretycznych i strategii twórczych – często rodzących się w świadomości bliskiego zetknięcia z kontrpropozycjami teoretycznymi – również immanentnie
bardziej sprzyja, niż przeszkadza uhistorycznionemu opisowi drogi naukowej badacza. Widać
wówczas, że na jego myśl miały wpływ zmiany w obrębie całej humanistyki drugiej połowy
XX wieku oraz że chciał i umiał on na te zmiany plastycznie reagować – nie z pozycji ortodoksyjnych, ale dzięki samokrytycyzmowi oraz towarzyszącym mu strategiom autorefleksji:
ironii, zdystansowaniu, a nawet humorowi. Januszek wielokrotnie wspomina, że pewne
cechy jego myślenia i pisania o literaturze pojawiają się częściej we wczesnej fazie drogi
naukowej, ku innym ciąży dorobek fazy późniejszej.
Kompozycja książki też potwierdza niemożność wyeliminowania rozwoju chronologicznego znamiennych dla dyskursu Sławińskiego cech: autorka analizuje – stopniowo przecież
narastającą – tendencję do personalizowania wypowiedzi czy do jej autobiografizującego
nachylenia, niemożliwą do zaistnienia kilkadziesiąt lat wcześniej. Nadmierne akcentowanie
komplementarności rozbieżnych metodologicznych dążeń i rozstrzygnięć naukowych stwarza wrażenie usilnego szukania przez Januszek własnego, „innego” pomysłu na opis dorobku Sławińskiego, a przecież podejmuje ona istniejący już od dawna trop interpretacyjny. Nie
ulega jednak wątpliwości, że praca analityczna przez nią przeprowadzona jest drobiazgowa,
rzetelna i bardzo ciekawie wskazuje osobnicze cechy napędzające wewnętrzną „sporność”
(by użyć pojęcia użytego przez badacza7) jego literaturoznawczego pisarstwa.
Januszek rozpoznaje również istotne dla twórczości naukowej Sławińskiego strategie
perswazyjne, dzięki którym stał się on uosobieniem nowego języka nauki o literaturze –
obiektywistycznego, scjentystycznego, nierzadko oskarżanego o apodyktyczność. Autorka

7
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świetnie pokazuje, jak to, co w rzeczywistości idiolektalne, służy kreowaniu w jego tekstach
neutralności i wspomaganiu języka rzekomo przezroczystego, z pozoru nieosobowego. To
skłonność do definiowania zjawisk niejako od podstaw, powoływania ich niemal ex nihilo do
operatywnego użycia, bez nadmiernego wyczulenia na niuanse historii pojęć. Podobną funkcję uwyraźnienia własnego głosu i demonstrowania autonomiczności stanowiska pełni
rozpoznawalna praktyka8 oszczędnego cytowania czy też ujawniania nawiązań do cudzych
tekstów. Zasadnicze znaczenie ma również wykorzystanie swoistej siły retorycznej celowo
wybieranych gatunków wypowiedzi – hasła słownikowego i encyklopedycznego, podręcznika,
manifestu teoretycznego jako form gwarantujących efekt bezosobowości i niepodważalności
przekazu.
Tę część książki czyta się z narastającym poczuciem niedosytu. Sławiński jest w niej
doskonale izolowany od innych uczonych o podobnym podejściu – przez to niemal demonizowany, odosobniony i pozbawiony kontekstu porównawczego. Próba usytuowania własnego przedmiotu badań na tle zjawisk otaczających jest działaniem tyleż ważnym, co elementarnym i mogłoby pomóc autorce w znalezieniu odpowiedzi na pytanie, czy wskazane przez
nią składniki dyskursu są tylko cechą indywidualną, w jakiej mierze charakteryzują one
cały kierunek współtworzony przez wiele nieporównywalnych osobowości. Tego zróżnicowania zainteresowań badawczych, poruszanych tematyk, rodzącego też w naturalny sposób
wielogłosowość polskiego strukturalizmu powojennego, zupełnie u Januszek nie ma, przez
co dochodzi do zniekształcenia obrazu zarówno głównego bohatera książki, jak i jego środowiska. Próba ulokowania dyskursu Sławińskiego w kontekście praktyk wybranych badaczy
tej samej szkoły powinna była stać się przedmiotem refleksji nawet w niezbyt szerokim zakresie.
W ramach stworzonego przez Januszek modelu interpretacyjnego bardziej uwidacznia
się natomiast jedna z cech polskiego – szerzej: wschodnioeuropejskiego – strukturalizmu,
którą czytelnik wszystkich omawianych tu prac uświadamia sobie z całą mocą: samorozwojowy potencjał tego nurtu, wyzwalany przezeń twórczy ferment o wartości nierzadko... autodestrukcyjnej. Fakt, że w pismach Sławińskiego znaleźć można wiele refleksji na temat
tez czy pojęć subwersywnych wobec strukturalizmu (np. retoryczność języka nauki, wpływ
rzeczywistego odbiorcy i świata pozatekstowego na dzieło oraz praktyki jego badania), które
kierunki poststrukturalistyczne uczyniły następnie głównym przedmiotem własnego teoretyzowania, ujawnia znamienny mechanizm podejrzliwości i krytycyzmu wobec używanych
narzędzi. To, co nie mieści się w ramach propozycji metodologicznych, a nawet bezpośrednio
im zagraża (intertekstualność, odbiór literacki, niekonkluzywność wpisana w niektóre uprawiane przez samych strukturalistów formy wypowiedzi), zostaje mimo wszystko odsłonięte
na skutek naturalnych przemieszczeń w warstwach teorii, istnieje w niej zauważone, być
może celowo zaniechane lub potencjalnie gotowe do rozwinięcia. Ta refleksja powraca także
w omawianych dalej tomach.
Książka Piotra Gierowskiego Struktury historii ma natomiast bohatera zbiorowego, stanowić
więc może istotne uzupełnienie portretu osamotnionej indywidualności. Autor rekonstruuje
bowiem polską recepcję idei Praskiego Koła Lingwistycznego – przede wszystkim w kręgu
warszawskim (prestrukturalistycznym przed r. 1939 i dojrzałym, po r. 1945), ale i w przedwojennych grupach wileńskiej oraz poznańskiej. Przedstawia związki między polską i czeską
nauką, akcentując wątek rodzimych, środkowoeuropejskich tradycji nowoczesnego literaturoznawstwa, kierunki wzajemnych inspiracji oraz wzbogacania teorii poprzez obustronną
wymianę myśli. Jak pokazuje, recepcja strukturalistycznych idei nie była więc aktem akcesu do gotowego programu, ale miała charakter wieloaspektowej zbieżności z ideami istnie-

8	Zob.
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jącymi już w polskiej teorii literatury – prestrukturalistycznymi oraz scjentystycznymi
(o różnej, także pozytywistycznej proweniencji). Odpowiadała też potrzebom badaczy niechętnych ekspansji marksizmu, działających w sytuacji powojennej restytucji życia naukowego w jego wymiarze teoriotwórczym, instytucjonalnym i dydaktycznym. Gierowski przedstawia strukturalizm jako przedsięwzięcie pokoleniowe – politycznie opozycyjne względem
marksizmu, metodologicznie gwarantujące autonomiczność, integralność i uniwersalność
badań, które nawiązywały jednocześnie do prądów rozwijanych na Zachodzie (we Francji
czy w Stanach Zjednoczonych), a inspirowane były przecież tymi samymi ideami o strukturalistycznych korzeniach9.
W rozdziale 1, Czeskie syntezy historycznoliterackie od końca wieku XVIII do czasów
pozytywizmu, Gierowski odtwarza modele historii literatury u naszych południowych sąsiadów, pokazując, które z nich stanowiły propozycje przygotowujące grunt dla tendencji
strukturalistycznych, a które były dla nich negatywnym punktem odniesienia. Autor pracy
analizuje, jak przekonanie o konieczności rozpoznawania autonomicznych cech organizacji
językowej dzieła stawało się elementem świadomości metodologicznej badaczy literatury
czeskiej i jak dzięki temu kształtowała się myśl o potrzebie kompleksowej analizy budowy
dzieła literackiego. Podkreśla więc te oryginalne czeskie propozycje, które zadecydowały
o żywszej i efektywniejszej recepcji nowych tendencji przywiezionych w gotowej wersji do
Pragi przez Romana Jakobsona.
Rozdział 2 poświęcony jest historii tworzenia się i działalności Praskiego Koła – formom
jego aktywności, składowi personalnemu, pracom nad manifestem badawczym, jakim były
Tezy Koła i ich pokrewieństwu z tezami Moskiewskiego Koła Lingwistycznego. Gierowski
omawia chronologicznie wszelkie poczynania naukowe podejmowane przez grupę (cykle
wykładów, konferencje, uczestnictwo w przedsięwzięciach międzynarodowych), charakteryzuje najważniejsze publikacje indywidualne i zespołowe. Za każdym razem zarówno skrupulatnie odnotowuje ślady współpracy uczonych czeskich i polskich, na forach międzynarodowych, jak i wskazuje kierunki i efekty kontaktów dwustronnych.
Autor, jako bohemista, w trzech pierwszych rozdziałach zainteresowany jest przede
wszystkim szeroko prezentowanym kontekstem czeskim, lokalnymi tradycjami poprzedzającymi narodziny dojrzałego strukturalizmu, dyskusjami na temat realnej wartości idei rodzimych oraz najważniejszymi propozycjami teoretycznymi w zakresie historii literatury.
Omawia zespoły zadań, jakie strukturaliści prascy stawiali przed badaniami historycznoliterackimi. Tym ostatnim poświęcone są szerokie rekapitulacje – w postaci odrębnych rozdziałów – koncepcji Jana Mukařovskiego zawartej w pracy Polăkova Vznešenost přírody
(1934) oraz Felixa Vodički z jego rozprawy Literární historie, její problémy a úkoly (1942). Te
części książki – w dużym stopniu będące streszczeniami obu artykułów i komentarzami do
nich – dotyczą systematyzacji najważniejszych nowych kategorii badawczych wprowadzonych
przez ich autorów (m.in. takich jak struktura, norma literacka, tendencje i wartość rozwojowa, proces historyczny i jego składowe), mieszczą również podsumowanie dyskusji, jakie
obie propozycje wywołały w środowisku czeskim. Odnotowują także polemiki z innymi koncepcjami, stanowiącymi istotny kontekst dla propozycji strukturalistycznych – tak jawi się
np. znowelizowanie przez Vodičkę Ingardenowskiego pojęcia konkretyzacji. Książka zawiera
więc w przeważającej mierze rzetelne streszczenie i systematyczny przegląd problematyki

9
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badawczej podejmowanej przez praskich uczonych. Ponieważ przezentuje również refleksje
nad tekstami nie tłumaczonymi na język polski, obfituje w długie cytaty w oryginale – co nie
ułatwia lektury. Gierowski pokazuje także wewnętrzne przemiany, jakim podlegał praski
strukturalizm: obie najszerzej porównywane prace dzieli 8 znamiennych lat, w tym – wojennych. Odrębna część recenzowanej książki poświęcona jest politycznym uwarunkowaniom
strukturalizmu po roku 1945, przyczynom odchodzenia od studiów strukturalnych przez
głównych jego przedstawicieli oraz mechanizmom zmiany pokoleniowej we wznowionej recepcji strukturalizmu (choćby na jego styku z semiotyką), omówionej przez Gierowskiego aż
do początków lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Ta najnowsza historia badań ma więc swą
dodatkową wartość informacyjną dla odbiorcy zainteresowanego aktualnym statusem strukturalizmu wschodnioeuropejskiego oraz pytaniem, czy ten nurt może nadal efektywnie
stymulować badania literackie, czy też ma już znaczenie przede wszystkim historyczne.
Wskazanej tu problematyce odpowiadałaby ta część tytułu pracy Gierowskiego, która
dotyczy czeskiego projektu studiów historycznoliterackich. Ale w kompozycji i treści książki
równoległym wątkiem są dzieje polskiej recepcji myśli strukturalistycznej i to zestawienie
budzi największe poczucie wewnętrznej niespójności rozprawy, ujawniając niezdecydowanie
autora co do głównego przedmiotu własnych zainteresowań. Model czeskich badań historycznoliterackich – docelowo: w swym wariancie strukturalistycznym – nie pokrywa się
z dziejami recepcji strukturalizmu w Polsce, bo ta obejmowała od początku wiele innych
działów nauki o literaturze, które autor szczegółowo i w kolejności chronologicznej omawia.
Dlaczego tłem dla „czeskiego projektu dziejów literatury” miałby być odbiór strukturalizmu
w przed- i powojennej Polsce lub – stawiając pytanie odwrotne – dlaczego genezę polskiego
zainteresowania tym nurtem naświetlać od strony dyskusji na gruncie czeskiej estetyki? Na
te pytania Gierowski nie daje odpowiedzi. Oba kręgi problemowe oczywiście ściśle się ze sobą
wiążą, ale ponieważ ich zakres nie jest porównywalny, czytelnik nie może oprzeć się wrażeniu, że autor książki jeszcze na etapie jej pisania zainteresowany był dwoma odrębnymi
tematami. Ich zespolenie dało rozprawę rzetelną na poziomie poszczególnych części i niespójną na poziomie koncepcji – tak naprawdę trudno jest wskazać wyrazisty problem badawczy, któremu podporządkowana byłaby całość pracy, choć rekonstruuje ona metodologiczne problemy czeskiej historii literatury i ciekawie referuje istniejące w Polsce przez kilkadziesiąt lat kierunki inspiracji nowoczesnym czeskim literaturoznawstwem. Ten brak
zwartości widać też na poziomie układu materiału – między rozdziałem poświęconym Mukařovskiemu a tym o Vodičce znajduje się część dotycząca przedwojennego pokolenia prestrukturalistów polskich (m.in. działalności K. Wóycickiego, F. Siedleckiego oraz Koła Polonistów Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego, środowiska skupionego wokół M. Kridla). Autor omawia linię rozwojową rodzimych badań nad dziełem literackim, które
bezpośrednio zmierzały do koncepcji obiektywności przedmiotu studiów literaturoznawczych
oraz neutralności ich metody. Przedstawia indywidualne koncepcje pokrewne przyswajanemu strukturalizmowi, odnotowuje drobiazgowo sposobności do osobistych (np. konferencyjnych) czy pośrednich (działalność przekładowa, popularyzatorska, polsko-czeskie dyskusje teoretyczne na łamach czasopism) kontaktów z uczonymi czeskimi, podsumowuje
warszawsko-wileńskie przedsięwzięcia wydawnicze najlepiej dowodzące żywotnego zainteresowania zmianą modelu uprawiania dyscypliny. Wskazuje przebieg recepcji nowych idei
na gruncie zarówno literaturoznawstwa, jak i językoznawstwa.
Obszerna część książki poświęcona powojennej historii odbioru strukturalizmu – w zakresie teorii i historii literatury – oraz działalności drugiego pokolenia strukturalistów na
rzecz organizacji życia naukowego ma również charakter karty z dziejów nauki, o wyraźnym,
chronologicznym układzie oraz informacyjnym celu. To zdecydowanie najciekawsza partia
pracy – nie tyle z powodu ujawniania jakichś nieznanych faktów, ile dlatego, że pokazuje
immanentny potencjał twórczy rodzimego strukturalizmu, dla którego zewnętrzne wpływy
były elementem wyborów metodologicznych, a nie sztywną ramą ograniczającą problematy-
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kę i stosowane procedury. Autora interesuje więc nie tylko dwubiegunowość kontaktów
polsko-czeskich i wzajemne inspiracje, ale przede wszystkim paralelność rozwoju niektórych
idei czy niemal symultaniczne dochodzenie do podobnych wniosków. Sukces strukturalizmu
w Polsce uważa więc Gierowski za wypadkową zarówno atrakcyjności poznawczej nowej
metody, jak i jej przyległości do „wspólnych inspiracji i analogicznych kierunków rozwoju”
(s. 174): „adaptacja [...] propozycji czeskich w istocie przebiegała zgodnie z modelem wypracowanym przez prażan w odniesieniu do historii literatury: wpływ był tu nie tyle (bądź nie
tylko) przyczyną, ile przede wszystkim środkiem realizacji określonych potrzeb, jakie pojawiły się w polskim literaturoznawstwie” (s. 184).
Dlatego też rekonstrukcję wielostronnych relacji pomiędzy środowiskami rosyjskim,
czeskim i polskim należy uznać za jeden z najcenniejszych aspektów pracy Gierowskiego;
relacji, które – jak pokazuje autor – mogły przybierać formę absorpcji, ewaluacji, refutacji
czy dyskusji. W obu kontekstach kulturowych – czeskim i polskim – Gierowski zarówno
wyznacza zakres oddziaływania nowej teorii przychodzącej z zewnątrz dzięki kontaktom
z uczonymi zagranicznymi (oczywista rola Jakobsona), jak i rozpoznaje liczne pokrewieństwa z koncepcjami już wcześniej wypracowanymi w tych krajach samodzielnie. Wskazanie
wielokulturowego podłoża tendencji strukturalistycznych i mechanizmów cyrkulacji idei
w Europie Wschodniej i Środkowej tłumaczy szereg zjawisk wciąż aktualnych. Pozwala np.
z większym dystansem traktować meandry czy nawroty dyskusji nad „przeciwteorią”10,
„kryzysem teorii”, „opresywnością teorii” (zwłaszcza w ich wydaniu amerykańskim)11, które
cechuje nierzadko zupełna nieświadomość różnic między fazami recepcji strukturalizmu,
jego wcieleniami lokalnymi i wielowarstwowym narastaniem koncepcji.
Autor Struktur historii poświęca niemało miejsca sferze niezależności politycznej, jaką
do pewnego stopnia zapewniały badania spod znaku strukturalizmu, i upatruje tu przyczyn
jego sukcesu wśród badaczy ówczesnego młodego pokolenia12. Porównując strukturalizm
z ekspansywną koncepcją marksizmu literaturoznawczego, wskazuje tak elementy wspólne
(postulat naukowości czy inspiracje socjologiczne), jak i oczywiste, nieprzekraczalne różnice.
Rekonstruuje wzajemny ogląd obu konkurencyjnych szkół w najważniejszych publikacjach,
wystąpieniach konferencyjnych, manifestach metodologicznych. Referuje więc propozycje
badawcze najaktywniejszych spośród powojennego pokolenia strukturalistów: Janusza
Sławińskiego, Michała Głowińskiego, Aleksandry Okopień-Sławińskiej, Edwarda Balcerzana
– odsłaniając w ich pismach zarówno świadome nawiązania do szkoły praskiej, jak i inspiracje myślą formalistyczną czy równolegle rozwijanymi na Zachodzie ideami czerpanymi
z tego samego, strukturalistycznego źródła. Często zwraca uwagę na zjawiska symultanicznego pojawiania się w polskich pracach znaczących analogii do badań rozwijanych ówcześnie
w zagranicznych ośrodkach. Charakteryzuje młode pokolenie i jako grupę o silnym poczuciu
wspólnoty metodologicznej oraz celów poznawczych, i jako indywidualności naukowe o sprofilowanych zainteresowaniach i wyrazistych językach osobniczych, pokazując w ten sposób
wewnętrzne zróżnicowanie kierunku. Zakres obserwacji Gierowskiego jest więc bardzo
szeroki. Zarysowuje on tym samym panoramę powojennych przemian w literaturoznawstwie
polskim, zaświadczając o dynamice i energii grupowej, jaka pozwoliła na stworzenie oraz

10

O niektórych wątkach z historii polskiego strukturalizmu w okresie przesilenia traktuje praca
A. B u r z y ń s k i e j Anty-teoria literatury (Kraków 2006).
11	Godnym odnotowania, choć niezbyt reprezentatywnym przeglądem kierunków tych dyskusji jest
numer tematyczny „Tekstualiów” (2013, nr 4).
12	Po latach pamięć o zwulgaryzowanej i ośmieszonej ideologizacji języka nauki pomogła ustrzec
polskie literaturoznawstwo przed nadmiernie łatwą absorpcją znowelizowanej wersji marksizmu
czy innych upolitycznionych języków badawczych. Zob. opinię M. G ł o w i ń s k i e g o (Glosy do
rozważań Johna M. Ellisa. „Znak” 2009, nr 10).
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realizację nowego paradygmatu naukowego. Zawsze interesują go żywe przejawy tradycji
autonomicznego i naukowego badania literaturoznawczego, ciągłość rodzimego modelu
nowoczesnego literaturoznawstwa, której elementy dostrzega Gierowski zarówno w pismach
najważniejszych reprezentantów dojrzałego strukturalizmu, jak i w pracach ich adwersarzy.
Dużo miejsca poświęca głównym aktywnościom naukowo-organizacyjnym pokolenia i mechanizmom funkcjonowania ówczesnego życia naukowego. Omawia więc szczegółowo rolę
serii wydawniczych, międzynarodowych kongresów i konferencji, umożliwiających kontakt
z głównymi światowymi reprezentantami strukturalizmu, slawistyczne projekty badawcze,
przedsięwzięcia dydaktyczne oraz popularyzatorskie w zakresie literaturoznawstwa, działalność przekładową i powołane instytucje naukowe.
Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje pod redakcją Danuty Ulickiej i Włodzimierza Boleckiego ma odmienny charakter niż dwie omówione wcześniej prace
– jest książką zbiorową podsumowującą międzynarodową konferencję teoretycznoliteracką
z 2010 roku. Zawiera 36 artykułów zgrupowanych w 3 częściach: Z prehistorii, Geografia
i biografia, Dyskontynuacje. Ta inicjatywa konferencyjna i wydawnicza nawiązuje wyraźnie
do chlubnych tradycji międzynarodowych przedsięwzięć różnojęzykowych środowisk strukturalistycznych, w jakie obfitowały lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte. Autorami zebranych
tekstów są oprócz naukowców polskich również badacze z Rosji, Czech, Słowenii, a także
zachodni slawiści. Publikacja – w zamierzeniu stanowiąca próbę podsumowania dorobku
strukturalizmu nie tylko w Polsce – proponuje bogaty przegląd problemów historycznych
i metodologicznych. Jednym z wątków przewijających się przez wiele artykułów jest dążenie
do odtworzenia skomplikowanej historii cyrkulacji nowych formalno-strukturalistycznych
idei, uzasadnione zarówno kulturowo-geograficznym oddaleniem różnych środowisk, w jakich
pojawiały się protostrukturalistyczne tendencje, jak i brzemienną w skutki mobilnością
naukową wybitnych postaci uosabiających ekspansję kierunku (Jakobson, Wellek). Często
więc w tomie pojawiają się refleksje na temat przyczyn zróżnicowania lokalnych wersji
strukturalizmu. Temu zagadnieniu poświęcone są w całości teksty Karola Sauerlanda Strukturalizm – antidotum na Geisteswissenschaften, Alenki Koron Oddziaływanie europejskiego
strukturalizmu na słoweńskie badania literackie w latach 1960–2000: lokalna recepcja i najważniejsze osiągnięcia, Natalii Malutiny Ukraiński formalizm lat dwudziestych XX wieku.
Z tymi artykułami korespondują studia na temat historii idei ważnych, a wcześniejszych od
strukturalizmu: Bogusław Żyłko przedstawił tu refleksję nad metajęzykiem i dążeniem do
wypracowania modelu ścisłości/naukowości literaturoznawstwa czy szerzej – humanistyki
(Idea „ścisłego literaturoznawstwa” w rosyjskiej nauce o literaturze XX wieku), a Maciej
Adamski zanalizował stosunek Kazimierza Wóycickiego do tradycji pozytywistycznej, rekonstruując postawę względem scjentyzmu i psychologizmu ujawniającą się w jego pracach
teoretycznych (Pozytywizm Kazimierza Dominika Wóycickiego).
Nie zabrakło także omówień zjawisk dla strukturalizmu nieoczywistych bądź nie do
końca zagospodarowanych teoretycznie, lecz podskórnie nurtujących i powracających na
różnych poziomach refleksji. Tak więc Piotr Bogalecki (Mimowolna mimologia? Mit kratylejski a polski strukturalizm) przedstawił status idei odpowiedniości słowa i rzeczy (przybierającej formę m.in. symbolizmu dźwiękowego, ikoniczności, odmian naśladowania cudzej
mowy).
Inne przyczyny wewnętrznego zróżnicowania strukturalizmu w różnych jego fazach
historycznych wskazują te artykuły, które rozpoznają zależności między autorskimi koncepcjami badawczymi a mechanizmami społeczno-kulturowymi i instytucjonalnymi warunkującymi ich recepcję. Do tego rodzaju tekstów należą obszerne rozprawy poświęcone indywidualnościom nierzadko zapomnianym; tak jest w przypadku artykułu Craiga Brandista
Paleontologia fabuły i metafory Izraila Grigoriewicza Frank-Kamienieckiego. Podobnie w artykule pod znaczącym tytułem Innowacja i regresja. Zainteresowania teoretyczne Gustawa
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Szpeta w latach dwudziestych Galin Tihanov pisze o uczonym dalekim od przynależności
do kręgu formalistów, ale wywierającym bardzo ważny, niekiedy ambiwalentny, wpływ na
niektóre ich frakcje. Obaj autorzy wskazują na istnienie w pracach swoich bohaterów pokrewieństw między ich wybranymi tezami a kształtującym się dopiero nowym modelem
badań, akcentując również antecedencje teorii o wiele późniejszych, z dojrzałej fazy strukturalizmu lub szkół zeń się wywodzących. Igor Pilszczikow natomiast podsumowuje zbieżności, ale i znamienne różnice między ośrodkami badań formalnych petersburskim i moskiewskim, charakteryzując jednocześnie indywidualne propozycje najwybitniejszych
przedstawicieli obu kręgów (Dziedzictwo rosyjskiej szkoły formalnej. OPOJAZ i Moskiewskie
Koło Lingwistyczne a współczesna filologia).
O kolejnym zagadnieniu z prehistorii strukturalizmu traktuje artykuł Danuty Ulickiej
(Habent sua fata libelli. áO pierwszym przekładzie „Kursu językoznawstwa ogólnego”ñ),
poświęcony potencjalnemu wpływowi, jaki mogło wywrzeć pierwsze gotowe, komentowane
przez współczesnych autorowi, acz nie opublikowane ostatecznie, rosyjskie tłumaczenie
wykładów Ferdinanda de Saussure’a. W dziejach jego powstania, w semantyce zaproponowanej terminologii i założeniach epistemologicznych oraz w toku dyskusji nad tymi rozstrzygnięciami dostrzega Ulicka historię narodzin i ścierania się różnych koncepcji, które zadecydowały o późniejszym kształcie literaturoznawstwa. Rozpoznaje także, nie zrealizowany
wówczas, sprawczy potencjał przekładu noszącego w sobie ogólne wytyczne dla (s)tworzonej
po dziesięcioleciach antropologii słowa. Zadziwiające, że w omawianym tomie tekst Ulickiej
to w istocie jedyny artykuł bezpośrednio dotykający zagadnienia konstytuującego najnowszą
falę refleksji nad strukturalizmem i jego międzykulturową cyrkulacją: kwestii przekładu
i jego teoriotwórczej (kulturotwórczej) funkcji13. Choć jest to autonomiczny przedmiot badawczy autorów zamieszczonych tu prac (przede wszystkim E. Balcerzana, D. Ulickiej,
T. Brzostowskiej-Tereszkiewicz), w omawianym tomie istnieje on jedynie między wierszami
i nie doczekał się syntetycznego naświetlenia na jego potrzeby.
Dwa artykuły zostały poświęcone formom wypowiedzi naukowej. Nina Władimirowna
Braginska zrekonstruowała dotychczas pomijany przez badaczy innowacyjny potencjał
komentarza – w jego bogatej i różnokulturowej historii (Komentarz – próba definicji). Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz w studium o literaturoznawczej etiudzie jako popularnym
gatunku pisarstwa literaturoznawczego pierwszych dekad XX wieku – pokazała genologiczną otwartość i antysystemowość jako wykładnik immanentnie istniejącej w prestrukturalizmie samoświadomości teoretycznej. Zakwestionowała tym samym utożsamienie takich
postaw, jak metarefleksja nad figuratywnością języka nauki czy antydogmatyczność, z klimatem intelektualnym postmodernizmu.
W kręgu zainteresowań indywidualnymi dokonaniami reprezentantów różnych okresów
badań formalno-strukturalnych pozostają szkice Mirosława Skarżyńskiego Nowoczesne
państwo i społeczeństwo w poglądach Jana Baudouina de Courtenay, Ondřeja Sládka René
Wellek i praska szkoła strukturalna oraz Jany Hoffmannovej Miroslav Červenka – badacz
strukturalista, poeta, diarysta. Zadziwia jednak w tym miejscu brak osobnych charakterystyk
osiągnięć naukowych polskich reprezentantów szczytowej fazy strukturalizmu. Portret zbiorowy pokolenia można odtworzyć z szeregu tekstów zdających sprawę z form jego instytucjonalno-badawczej aktywności, ale (wypada żałować) żaden z odrębnych artykułów nie
doprecyzowuje tego wizerunku poprzez zaakcentowania oryginalności naukowej poszczegól-

13
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nych badaczy czy też poprzez próbę hasłowego14 porównania ich dorobku lub wskazania
wyjątkowości w obrębie strukturalizmu w naszej części Europy. A tego w ramach omawianej
publikacji można było oczekiwać. Idealnym dopełnieniem geograficzno-biograficznej części
tomu stałyby się więc artykuły realizujące w pigułce zamysł książki Januszek o Sławińskim
lub fragmentów pracy Gierowskiego o koncepcjach różnych naukowców spod znaku strukturalizmu. Jeden z aspektów dorobku Sławińskiego uczynił przedmiotem rozważań – w szkicu Janusza Sławińskiego idea podmiotu (w szczególności: lirycznego) – Marian Płachecki,
który w stwierdzeniach tego badacza na temat podmiotu literackiego dopatrywał się przemyślnej taktyki odpersonalizowania aktu komunikacji w warunkach zniesionej wolności
słowa. Dwa artykuły: Seweryny Wysłouch Strukturalizm i semiotyka w pracach Jerzego
Ziomka oraz Jerzego Madejskiego Archiwum badacza literatury jako problem teoretycznoliteracki (o zasobach H. Markiewicza), dotyczą metodologicznych problemów studiowania spuścizny uczonych, których prace były istotnym kontekstem dla strukturalistów i powstawały w bezpośredniej styczności z ich propozycjami.
Ze zgromadzonych w książce publikacji wyłania się obraz strukturalizmu przede wszystkim jako przedsięwzięcia skonsolidowanego środowiska naukowego, zespolonego podobnymi celami badawczymi i – co warte podkreślenia również z dzisiejszej perspektywy – doskonale przygotowanego do dynamicznej kooperacji naukowej, także na gruncie międzynarodowym. Ten bardzo nowoczesny rys uprawiania nauki (negujący izolacjonistyczne tendencje
nieobce humanistom czy niekiedy mylnie utożsamiane z istotą pracy humanisty w ogóle)
podkreślają autorki dwóch artykułów – Teresa Dobrzyńska (Czesi w Warszawie. Inspiracje
oraz obszary wspólnych badań w zakresie stylistyki, wersologii i teorii tekstu) i Lucylla
Pszczołowska (Słowiańska metryka porównawcza. Ewolucja celów i metod badawczych). Ten
obraz strukturalizmu pozostaje w wyraźnej sprzeczności z indywidualistycznie przerysowanym wizerunkiem, jaki nakreśliła w swej książce Januszek15. Co ciekawe, tę grupową energię Adam F. Kola dostrzega także w przedwojennej fazie kształtowania się kierunku (Powstanie i rozwój szkoły badawczej Manfreda Kridla. Rola aktorów poza-ludzkich), analizując
metody działania środowiska wileńskiego – ześrodkowanego wokół założeń metodologicznych
i epistemologicznych, nie odwołującego się do „wyznawczo-mistrzowskiej” relacji z liderem
zespołu. Aspektem instytucjonalno-dydaktycznym strukturalizmu (i jego aktualnymi do dziś
konsekwencjami) zajął się natomiast Maciej Gorczyński (Strukturalizm, uniwersytet, kształcenie).
Odrębna część tomu prezentuje podsumowania i oceny spuścizny strukturalizmu w różnych dziedzinach nauki o literaturze oraz rozpoznania co do aktualności niektórych pojęć
z jego słownika. Na gruncie stylistyki taką wieloaspektową rekonstrukcję przeprowadziła
Bożena Witosz. Pokazując zależności między badaniami nad kategorią stylu funkcjonalnego
spod znaku szkoły praskiej a aktualnie rozwijanymi studiami nad kategorią dyskursu, autorka zwraca uwagę na zagrożenia płynące ze zbyt łatwej nowelizacji siatki pojęciowej, nie
popartej autorefleksją metodologiczną i namysłem krytycznym nad ewolucją pojęć. O nowych
czeskich badaniach nad stylami rozwijających propozycje prażan pisała także Světla Čmejrková (Czeskie strukturalistyczne koncepcje stylu i ich współczesna recepcja). Teresa Dobrzyńska omówiła lingwistyczne koncepcje metafory (Metafora w dyskusjach warszawskich z lat

14	Zob.

E. M o ż e j k o, Structuralism, Polish. Hasło w: Encyclopedia of Contemporary Literary Theory.
Ed. I. M a k a r y k. Toronto–London 1993.
15	Znamienne, że żaden z tekstów traktujących o zespołowej pracy podejmowanej przez różne kręgi
i ośrodki strukturalistyczne nie koresponduje ze sposobem opisu i interpretacji tego wątku,
przedstawionym wcześniej przez D. L e w i ń s k i e g o w książce Strukturalistyczna wyobraźnia
metateoretyczna: o procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku (Kraków
2004).
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siedemdziesiątych XX wieku, czyli ku lingwistycznej teorii tropu). Anna Łebkowska wskazała natomiast – w pracy Polski wariant strukturalizmu a współczesny dyskurs literaturoznawczy – szereg pojęć i teorii będących oryginalnym dorobkiem polskiej wersji strukturalizmu,
które zachowują przydatność w aktualnie rozwijanych badaniach nad odbiorem literackim
(np. w ich feministycznej wersji), w licznych projektach literackiej i literaturoznawczej antropologii oraz narratologii wielomedialnej. To więc kolejny tekst zwracający uwagę na
koncepcyjny zaczyn tkwiący w strukturalizmie, na pokłady transformacyjnej energii uwalnianej przez lata. Zjawisku przeciwstawnemu – zaniechaniom i „niedokończonym projektom”
zawartym w koncepcjach formalno-strukturalistycznych – przyjrzała się natomiast Magdalena Danielewiczowa (Dziedzictwo Ferdynanda de Saussure’a w jednym z nurtów polskiej
semantyki), skupiając się na konsekwencjach niewystarczająco rozwiniętej w językoznawstwie
refleksji nad mechanizmami mownymi i zasadami delimitacji jednostek konkretnych. Problematykę językoznawstwa reprezentuje również tekst Jana Kordysa na temat metod analizy etymologiczno-semantycznej stworzonej na gruncie indoeuropeistyki przez Władimira
Nikołajewicza Toporowa oraz jej usytuowania wobec różnych obszarów dziedzictwa strukturalistycznego. Wybranymi zagadnieniami z zakresu stylistyki zajęła się także Zofia Mitosek
(Mowa pozornie zależna, ironia i ideologia), analizując potencjalne związki między ironią
a mową pozornie zależną oraz światopoglądowym wymiarem tego powinowactwa – zarówno
w praktykach artystycznych, jak i w strukturalistycznej refleksji (zapoczątkowanej w Polsce
przez D. Hopensztanda) nad metakomunikacją ironiczną.
Tekst Małgorzaty Gorczyńskiej (Dyskusja, której nie było. O pewnym epizodzie z dziejów
polskiej i czeskiej wersologii) porusza natomiast ciekawe zagadnienie braku merytorycznej
debaty pomiędzy reprezentantami różnych, konkurujących ze sobą, teorii wersologicznych
– a więc w łonie dyscypliny niegdyś uprzywilejowanej w obrębie strukturalizmu i wyraźnie
nadającej kierunek jego rozwojowi. Różnice między założeniami zespołu Słowiańskiej Metryki Porównawczej a kontrpropozycją wersologiczną Adama Kulawika rozpatruje Gorczyńska także jako aspekt zjawiska narastania strukturalistycznej ortodoksji, a więc analizuje
mechanizmy historyczne sterujące fazami rozwojowymi kierunków badawczych. Do współczesnego stanu badań wersologicznych nawiązuje również tekst Adama Dziadka Wersologia
polska – kontr(o)wersje, dotyczący koncepcji rytmu16, jedyny w istocie artykuł z tomu proponujący alternatywną względem koncepcji strukturalistów refleksję nad żywo interesującymi ich kategoriami. Stąd przemożne wrażenie czytelnicze, że tom poświęcony „wizjom
i rewizjom” strukturalizmu jest jednak bardzo mało rewizjonistyczny, a sam kierunek jakoby
nie wywoływał większych kontrowersji, gorętszych dyskusji, fundamentalnych sporów. O ich
wielowątkowości, zróżnicowanym emocjonalnym natężeniu i pokoleniowej stratyfikacji zaświadcza jedynie wstępny artykuł Edwarda Balcerzana Oświetlenia strukturalizmu – błyskotliwa autorska przymiarka do skonstruowania ogólnego modelu recepcji strukturalizmu
w środowiskach zarówno jego reprezentantów, jak i polemistów, adwersarzy czy likwidatorów.
W przypadku kilku zagadnień omawianych w tomie widoczny staje się fakt, że brakuje
w Polsce (i nie tylko) żywszej potrzeby podjęcia tych kierunków badań, których narodziny
można wiązać także z inspiracją formalno-strukturalistyczną. Najwyraźniejszy przykład
stanowi tu narratologia postklasyczna17, pominięta w zaprezentowanych w tomie analizach

16

Autor konsekwentnie rozwija swą teorię rytmu i powiązanego z nim anagramu fonetycznego właśnie
jako alternatywną dla zakorzenionych w strukturalizmie ujęć, a jednak bezpośrednio inspirowaną
mniej znanymi koncepcjami de Saussure’a. Zob. A. D z i a d e k, Rytm i podmiot w liryce Jarosława
Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice 1999.
17	Zróżnicowaniu narratologii postklasycznej oraz twórczym przekształceniom czy kontynuacjom
strukturalistycznych badań nad narracją poświęciłam fragment książki Poetyka intersubiektywności. Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku (Toruń 2012, s. 65–79).
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spuścizny strukturalizmu w różnych obszarach literaturoznawczych18. Bohumil Fořt (Szkoła praska a nowoczesna teoria narracji) skupił się wyłącznie na historii siatki pojęciowej
wywiedzionej z pism narratologicznych szkoły praskiej. Podobnie zaskakuje brak odniesienia do dynamicznie rozwijanych empirycznych wersji badań nad odbiorem literackim – w całym ich bogactwie metodologicznym. O dostrzegalnych zbieżnościach między strukturalizmem
a np. dzisiejszymi badaniami kognitywistycznymi wspominają przecież nawet naukowcy,
którzy od początku swej działalności utożsamiają się z tym pierwszym kierunkiem19.
Rolf Fieguth (w tekście Wyglądy Ingardena jako prowokacja ikonofobii strukturalizmu.
O reżyserii światła słonecznego w „Quidamie” Norwida) zajmuje się wyparciem poza obręb
teorii strukturalizmu „aspektów zmysłowości wyobrażeniowej”. Sensualizm czytania inne
kierunki badawcze uczyniły jednym z najsilniejszych środków literackiego oddziaływania na
czytelnika, nie dewaluując jego potrzeby, by czerpać z lektury zmysłową przyjemność. Fieguth
wskazuje tylko na linię psychoanalitycznych badań nad odbiorem jako na marginalizowaną
ostoję steoretyzowania czytelniczego doświadczenia zmysłowego, zabarwiającego konkretyzację. Tymczasem to tendencja wyraźnie zarysowana w studiach nad odbiorem literackim
z lat dziewięćdziesiątych, zarówno nawiązująca do badań nad poetyką utworu literackiego,
jak i inspirowana przemyśleniami na temat jego uwarunkowań poznawczych20. Trudno nie
zauważyć, że istotnym i rodzimym kontekstem (jakkolwiek operacjonalizowanym) dla tych
badań są propozycje polskiej szkoły komunikacji literackiej (Sławiński, Okopień-Sławińska)
oraz poetyki odbioru (Głowiński, Balcerzan).
Omawiany tom w zasadzie nie dokumentuje (wciąż oczekiwanej przecież) historii sporów
ze strukturalizmem ani jego stanowisk wobec tego, co tworzyło dlań potencjalną alternatywę: czy to we wstępnym okresie prezentacji nowinek teoretycznych (z początku lat dziewięćdziesiątych, w pierwszym roczniku „Tekstów Drugich”), czy to w czasach coraz żywszego
rozkwitu odmiennych propozycji. Obraz wygasania strukturalizmu jest w procedurach badawczych pokolenia ostatniego 20-lecia nader statyczny, by nie powiedzieć wręcz – myląco
uładzony. Jakby nie miały miejsca mniej lub bardziej gorące starcia na temat wolności
i granic interpretacji, wspólnot ją uprawiających, roli odbiorcy (a także odbiorczyni!) i potencjalnych ograniczeń praw czytelników do dysponowania znaczeniami tekstu. Żaden
z autorów nie podjął wątku historycznie granicznych punktów strukturalizmu i jego strategii zaczepno-obronnych wobec już dostrzeganych „postrachów” (by posłużyć się określeniem
Sławińskiego)21. Może to oznaczać tylko jedno – że na summę dokonań tego kierunku nadal,
z różnych względów, za wcześnie.
Abstract
MAGDALENA REMBOWSKA-PŁUCIENNIK
Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw
STRUCTURALIST DISPERSIONS
The review discusses three books on the newest debates on the legacy of Polish and Eastern European
structuralism. The papers, taking up both its history, assumptions of the method, and its most outstanding representatives, are linked by one thesis, namely a conviction about a still inspiring (and still
rediscovered) heterogeneity of this literary research mode of analysis.

18

Kwestii narratologii w perspektywie nowych mediów dotyka w swym artykule jedynie A. Ł e bk o w s k a.
19	Zob. J. Ś w i ę c h, Strukturalizm na cenzurowanym. W: Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej.
Warszawa 2006, s. 339.
20	Zob. E. E s r o c k, The Reader’s Eye. Visual Imaging as Reader Response. Baltimore 1994.
21
J. S ł a w i ń s k i, Trzy postrachy. „Teksty” 1975, nr 3.
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MICHAŁ PIĘTNIEWICZ Uniwersytet Jagielloński, Kraków

OTWARTOŚĆ NA ROZMOWĘ „OBLICZA HERMENEUTYKI” PAWŁA DYBLA
P a w e ł D y b e l, OBLICZA HERMENEUTYKI. Kraków (2012). Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, ss. 408, 12 nlb. „Horyzonty Nowoczesności”. [T.] 95.
Komitet redakcyjny: Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz (przewodniczący), Małgorzata
Sugiera.
Pewien fragment najnowszej książki Pawła Dybla Oblicza hermeneutyki szczególnie mocno
utkwił mi w pamięci. Przypomniałem sobie wówczas, w trakcie lektury, mojego byłego przyjaciela, który zawsze z pozycji dominującej, pozycji „nad”, przekonywał mnie do swoich racji,
utwierdzając mnie jednocześnie w słabościach i przesądach, z których nie mogłem się wydostać. Mój partner rozmowy uważał bowiem, że „wie lepiej” i że jego pewnością nie są
w stanie zachwiać ani moje, ani czyjekolwiek argumenty. Ten sposób prowadzenia rozmowy
wymagał ode mnie wejścia w pewną g r ę, rozumianą jako pozorny dialog, w którym ja zgadzałem się i pokornie przytakiwałem mojemu rozmówcy, w istocie jednak maskowałem
problem o wiele głębszy, który podczas tego rodzaju wymiany zdań nie dochodził do głosu,
nie mógł wybrzmieć.
Myślę, że przedstawiając tę sytuację, sparafrazowałem fragment książki Dybla: „Jeśli
więc [ktoś] mając niezachwiane poczucie słuszności własnych poglądów, przystępując do
rozmowy z owym ty – obojętnie, czy jest to ktoś z najbliższego otoczenia, czy autor kulturowego świadectwa docierającego do niego z przeszłości – już z góry uważa, że wie wszystko
lepiej niż jego partner, wtedy nie daje się nic owemu ty powiedzieć. W istocie nie prowadzi
on wówczas z nim rozmowy, w której gotów jest czegoś się od Innego nauczyć, ale jedynie
rodzaj monologu z sobą samym, w którym potwierdza jedynie to, co sam już przedtem wiedział” (s. 330).
Ten rodzaj rozmowy nie otwiera przestrzeni dialogu, tylko ją zamyka, czyni niejako solipsystyczną i autoteliczną. Partnerzy, zamiast się czegoś od siebie dowiedzieć, nastawiać się
na przestrzeń pytania, dialogują raczej w taki sposób, że udzielają gotowych, zamykających
odpowiedzi. Jeden partner ma za zadanie dominować i wskazywać drogę, drugi jest rodzajem
gracza, który udaje, że słucha, lecz nie jest w stanie zgodzić się i trwa nadal w swoich przesądach. Ze strony swego partnera nie doznaje bowiem woli dialogu ani woli porozumienia,
czuje tylko agresywny atak na to, w co wierzył głęboko przez wiele lat, aż do momentu wybuchnięcia „sporu”. Partnerzy zatem nie rozmawiają, ale grają w rozmowę, grają w dialog
i porozumienie. Wszystko po to, aby utwierdzić się na swoich (z góry przegranych) pozycjach i nawzajem nie wytrącać się przypadkiem z utartych, bezpiecznych kolein poznawczych.
Dialog taki prowadzi do zamknięcia się na to, co nazwać można przestrzenią pytania,
stale ponawianą przy okazji każdej rozmowy. Rozmowa służy bowiem temu, by formułować
pytanie i dać pretekst do wspólnego namysłu nad nim. Udzielenie gotowej, zamykającej
odpowiedzi powoduje izolację i pozorny dialog, który nie przynosi żadnych sensownych ani
konstruktywnych rozstrzygnięć.
Dybel zaczyna swoją spójną i ciekawą książkę smutno. Przytacza historię francuskiego
filozofa Paula Ricoeura, jednego z najważniejszych przedstawicieli hermeneutyki XX wieku,
który doświadczył śmierci samobójczej swego syna oraz jego żony. Fakt ten został przez
Dybla ukazany jako dziwny i niewytłumaczalny. Niewyrażalny, tak jak niewyrażalna jest
tajemnica ludzkiego życia. Ten wybitny uczony musiał sam się z tą stratą uporać, przepracować ją i przeboleć. Horyzont sensu, jaki otwiera to wydarzenie, wydaje się nie do końca
oczywisty. Nie sposób bowiem tego rodzaju traumy po prostu wewnętrznie zinterioryzować,
przyswoić jej sobie i włączyć w horyzont samorozumienia, tak jak poglądy filozofów z innych
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szkół. Filozofia tego typu przestaje bowiem być filozofią sensu stricto, zmienia się w rejestrację bólu, w mozolnie zdawaną relację intelektualną z przepracowanej straty.
Filozofia według Arystotelesa brała się z zafascynowania, zachwytu i zdziwienia, jakim
obdarzamy świat. Filozofia XX wieku – pisał przytaczany i omawiany w czwartej i ostatniej
części książki Józef Tischner – rodzi się z bólu. „Kto tego nie widzi, jest bliski zdrady” (s. 357),
twierdził przed laty ten wybitny uczony, zapamiętany przez ogół jako kapelan Solidarności.
Filozofia XX wieku, w tym wszelkie jej odmiany hermeneutyczne, bierze się również
z przerażenia wobec bytu. Oto stoimy przed wielką tajemnicą, którą nosi ukrytą w sobie
drugi człowiek. Kim on jest? Kim jest ten drugi, Inny? Powoduje on w nas czasem zdziwienie,
czasem zgrozę, niekiedy nas przeraża, ale z całą pewnością jego „inność” zawarta jest w poczuciu obcości, jakie on w nas wywołuje. Inny wytrąca nas bowiem z bezpiecznych przyzwyczajeń, nawyków i przesądów. Jest gotowy przemodelować nasz światoobraz albo przynajmniej
na niego istotnie wpłynąć, zmieniając radykalnie nasze przyzwyczajenia i oczekiwania wobec
życia. Ów Inny może być szaleńcem, świętym, jurodiwym czy nawet samym Panem Bogiem.
Kiedy go omijamy, nie zauważamy go, ignorujemy bądź tylko t o l e r u j e m y; Inny, obcy, ten
drugi nie ma większego znaczenia, nie wpływa na nasze życie. Prawdziwa przygoda rozpoczyna się, kiedy jesteśmy gotowi na wejście z Nim w autentyczny dialog, w rzeczywistą interakcję, w żywe porozumienie.
Przygoda hermeneutyki zatem może zostać sprowadzona do wydarzenia rozmowy między tym obcym a nami, obywatelami świata sensu, świata, który wspólnie podzielamy i nie
mamy wątpliwości, że jest on konieczny.
Jak zatem rozmawiać z obcym? Czasem – tak jak lekarz rozmawia z pacjentem. Wspominam o tym nie bez przyczyny, gdyż Dybel jest też autorem znakomitego studium o Freudzie i Lacanie, Okruchy psychoanalizy. Zatem otwartość na to, co wymyka się naszemu
horyzontowi samorozumienia, wydaje się konstytutywną cechą dialogu hermeneutycznego.
Rozmowa polega przede wszystkim na tym, iż zgadzamy się co do samej rzeczy, przedmiotu sporu. Jesteśmy przekonani, że ta rzecz istnieje. Dialogując ze sobą, tworzymy wspólną płaszczyznę porozumienia, świat sensu, którym nawzajem się obdarowujemy. Niekiedy
taka rozmowa przebiega pomyślnie i sens, światło z r o z u m i e n i a niejako wybłyskuje na
twarzy Innego (pacjenta) na podobieństwo epifanii. Zaczyna on p o j m o w a ć, o co chodzi
jego lekarzowi, a radość z powodu tego zrozumienia staje się widoczna. Obie strony zaczynają mówić w s p ó l n y m j ę z y k i e m, zaczynają się porozumiewać, pomiędzy nimi rozświetla się stopniowo prawda bycia, która najpierw w rozmowie się pojawiła, a potem w pełni się
wydarzyła, rozbłysła. Taki dialog jest konstruktywny, prowadzi do koncyliacji, uzgodnienia
sprzecznych z pozoru stanowisk i w rezultacie do wyzdrowienia.
Niekiedy jednak w samej rzeczy, w samym przedmiocie sporu tkwi pęknięcie, wewnętrzna aporia, której nie da się uzgodnić nawet przy wykazaniu szczodrej i szlachetnej woli
zrozumienia stanowiska adwersarza.
Stąd pewna abominacja, jaką Dybel darzy Nietzschego (a wraz z nim Michała Pawła
Markowskiego). Ta stanowcza krytyka Nietzscheańskiego p e r s p e k t y w i z m u wydaje mi
się dość jednostronnym uproszczeniem. Jakby wbrew przykazaniu hermeneutycznemu, że
„zły to hermeneuta, który sobie wyobraża, że może lub że musi mieć ostatnie słowo”1. Wbrew
nawet temu, przed czym przestrzega sam autor recenzowanej książki, by sporu bądź rozmowy nie zamykać dogmatycznym gestem, ale raczej szukać porozumienia z tymi, którzy
stoją obok, są obcy, wykluczeni, na marginesie dyskursu intelektualnego. Dlatego wprost
wyrażone odcięcie się przez Dybla od myślicieli poststrukturalnych (Derridy, Baumana,
Rorty’ego) i zanegowanie metody ich filozofowania (ukazanie jej jako postawy „małego Dyzia”

1
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ázob. s. 80, 94ñ) z jednej strony cieszy oko i budzi uznanie (moje przynajmniej), a z drugiej
– nasuwa pytanie, czy autor nie wpadł czasem w pułapkę intelektualną. Wzniosłe, hermeneutyczne idee, jak otwartość na Innego, wola porozumienia, sens i dialog, tracą wtedy
swoją siłę nośną i zamieniają się w coś w rodzaju utyskiwania nad tym, przepraszam za
wyrażenie, ponowoczesnym plugastwem, którego już dłużej zdzierżyć nie można, oraz biadania nad kondycją współczesnej humanistyki, która zjadła własny ogon i zapędziła się
w kozi róg. Najbardziej chyba paradoksalne jest to, że ja się w owych utyskiwaniach całkowicie z autorem bratam i łączę, chętnie bym z nim jeszcze pobiadał. Sęk jednak w tym, że
czym innym jest takie biadanie na przestrzeni lekkiego felietonu filozoficzno-literackiego,
w którym dopuszcza się sporą swobodę, a czego innego jednak oczekuje się od rzetelnej
pracy naukowej, w zamierzeniu – dzieła filozoficznego, które ze swojej natury powinno być
do końca uczciwe intelektualnie, nawet kosztem naruszenia dobrego humoru autora.
Kiedy czytałem krytykę Nietzschego, a później dekonstrukcjonizmu, nasunęła mi się
właśnie owa myśl o wewnętrznym pęknięciu w strukturze samej rzeczy i o tym, że w samej
rozmowie tkwią tzw. n i e r o z s t r z y g a l n i k i, które niekiedy uniemożliwiają dojście do
wspólnego sensu. Wielość prawd zatem nie tyle jest relatywnym przekłamaniem, zaprzeczeniem uniwersalnej obiektywności prawdy jako takiej, ile powinna być traktowana jako pewien
fakt (międzyludzki, społeczny, kulturowy, egzystencjalny, nawet aksjologiczny), który przy
zachowaniu dobrej woli zrozumienia tak naprawdę umożliwia dyskurs, czyniąc go różnorodnym, pluralistycznym, heterogenicznym, po prostu ciekawym. Nie da się bowiem pominąć – przy zachowaniu rzetelności naukowej oraz uczciwości intelektualnej – tego, że niekiedy przedmiot sporu staje się szczególnie trudny do uzgodnienia.
Abym nie był gołosłowny, przytoczę przykład własny, przyznam, egocentryczny, wzięty
ze swojego podwórka. Uważam, że napisałem dobry wiersz. Ludzie, czytelnicy, użytkownicy
portali literackich, na których go opublikowałem, również osądzają, że jest dobry. Mój ojciec
jednak uważa inaczej. Uznaje go za grafomanię, naśladownictwo, tani epigonizm. Ten wiersz
wyniknął niejako z najgłębszych treści mojego jestestwa, jest tylko mój i ja go bronię, bo
należy istotnie do mnie. Ale czy sam broni się jako tekst? Czy zyska wnikliwego i naprawdę
wrażliwego czytelnika? Czy ktoś go z r o z u m i e, włączy w orbitę wspólnego świata, czy też
wiersz ten już na zawsze pozostanie osobnym i niejako marginalnym efektem mojej duchowej wędrówki? Zdaje się zatem, iż chodzi jeśli nie o niemożliwość (bo trzeba mieć nadzieję),
to przynajmniej o niebywałą trudność w ustanowieniu, czym tak naprawdę powinna być ta
po Heideggerowsku w ł a ś c i w a czy autentyczna interpretacja kulturowego artefaktu. Cały
spór zdaje się rozgrywać o to, że Nietzsche nie wierzył, by taka interpretacja była możliwa,
gdyż rdzeń artefaktu jest jednostkowy, istotnie głęboki i nie poddaje się uchwyceniu w akcie
interpretacyjnym. Jego adwersarze natomiast ufali, iż da się stworzyć i ustanowić wspólny,
intersubiektywny świat sensu. Nietzsche zatem, paradoksalnie, stał po stronie tego, co głębokie, jego antagoniści zaś dzielnie ufali w istnienie świata znaczeń na powierzchni tekstu,
świata dającego się zobiektywizować i uzgodnić. Gdyby mnie ktoś zapytał o mój wiersz, rację
przyznałbym Nietzschemu, który zdaje się mówić, że on jest tylko mój i nic do niego tym,
którym on burzy pewne utarte koleiny poznawcze, tory myślenia, przyzwyczajenia co do tego,
jak powinna wyglądać „dobra” literatura. Gdyby jednak zwolennicy wspólnego sensu zapytali mnie o moje literackie ambicje, mówiąc mi, że ów wiersz nie spełnia kryteriów tego, co
intersubiektywne, wspólne, i tego, co od wieków zwykło uważać się za literaturę, pokornie
schyliłbym głowę i, być może, odłożyłbym na później moje literackie zajęcie.
Problem tkwi wszakże w tym (było tak zawsze), że ci, którzy naprawdę mają coś do
powiedzenia (i nie mówię tu bynajmniej o sobie, choć megalomańsko podałem własny, „domowy” przykład), są przeważnie skazani na klęskę przez swoich współczesnych. Niekiedy
nie da się uzgodnić tego, co indywidualne z tym, co obiektywne, wspólnotowe, ale można
wykazać gadamerowską dobrą wolę rozumienia i starać się z każdym tekstem przynajmniej
porozmawiać, uwzględniwszy tak jego blaski, jak i cienie, zalety oraz wady. Bez tego, jak się
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zdaje, wszelka rozmowa, tym samym wszelki trud hermeneutyczny, zmienia się w mrzonkę
i sprowadza się do dwóch osobnych, wzajemnie zwalczających się i wykluczających się monologów.
Pacjenci: Derrida, Bauman, Rorty – małe Dyzie ponowoczesności – też zasługują na to,
żeby porozmawiać z lekarzami Heideggerem, Ricoeurem, Gadamerem. Też mają prawo doznać
łaski wyzdrowienia. Dybel w części IV swojej książki zacytował Tischnera, który napisał, że
„n a j w i ę c e j u c z y m y s i ę o d t y c h, z k t ó r y m i s i ę n i e z g a d z a m y” (s. 354–355).
Nie zgadzam się (chyba) z pacjentem Derridą i innymi małymi Dyziami, zgadzam się natomiast z ich lekarzami. Jednak co to byłby za świat, gdyby wszyscy się ze wszystkimi zgadzali? Chyba nudny, niezbyt różnorodny.
Na osobną uwagę zasługuje w Obliczach hermeneutyki głównie precyzja naukowego
języka autora, jego niebywała wiedza i warsztat filozoficzno-antropologiczny. Świetnie Dybel
uwydatnia niuanse w późnej filozofii Heideggera, wskazując na jego Abgrund – bycie pozbawione podstawy, wycofujące się, znikające.
Znakomicie jest zaprezentowany Gadamer. W zasadzie autora Prawdy i metody można
uznać za głównego patrona omawianej pracy Dybla. Widać to szczególnie w nieustannie
przypominanym prymacie pytania nad odpowiedzią oraz w otwarciu i we wskazaniu na logos
jako na centralny punkt conditio humana, wokół którego ogniskują się wspólnotowe sensy.
Przejawia się to również w ukazaniu relatywnego mimo wszystko charakteru prawdy dziejowej, która jest zmienna, co wynika z konkretnej sytuacji historycznej, ale potem, z dystansu czasowego, staje się prawdą obiektywną i uniwersalną.
Także doskonale pokazana została różnica między filozofowaniem Tischnera (żywiącego
przekonanie o niezrelatywizowanej prawdzie dziejowej, pewnych niezmienników i stałych
hierarchii, które tworzą wspólny świat wartości) a filozofowaniem Gadamera właśnie, który,
jak już pisałem, opowiadał się raczej za temporalnością, przeciwstawiając ją niezmienności,
przynależnej chyba tylko do wieczności albo do czasów arché, sprzed początku, sprzed nastania świata człowieka. Tischnerowski etyzm i personalizm, jednorazowe, noszące znamiona cudu wydarzenie spotkania (wyraźna inspiracja Levinasem) został zderzony z kolei z tym,
co zmienne historycznie, dziejowo relatywne, podlegające metamorfozom. Lecz także Tischnerowskie pragnienie, by dotknąć bezpośrednio r z e c z y w ramach cudowności wydarzającego się spotkania z Innym, drugim, bliźnim, zostało zestawione na zasadzie opozycji
z Gadamerowskim pojmowaniem rzeczy jako wartości zapośredniczonej kulturowo, dzięki
czemu tworzymy wspólny świat sensum communis, jednak bez dialogu pojmowanego p e rs o n a l i s t y c z n i e, w którym uczestniczą żywe osoby ustosunkowane do siebie e t y c z n i e,
wykraczające tym samym ku ogólności transcendencji. Brak u Gadamera w dalszym ciągu
stabilnego gruntu, został on u Tischnera zastąpiony niezmiennym i wiecznotrwałym światem
wartości, do którego w każdej chwili można się odnieść, odróżniając tym samym jasno kryteria dzielące dobro od zła, prawdę od fałszu.
Ciekawe jest, że Dybel kończy swoją pracę na zasygnalizowaniu kiełkującego u Tischnera problemu a g a t o l o g i i, który filozof musiał jednak porzucić ze względu na śmiertelną
chorobę. Wart był chyba rzeczywiście pogłębienia i namysłu ów problem filozofii dobra
według Tischnera, a biorąc pod uwagę pewne wpływy filozofii dialogu Levinasa, Bubera,
Rosenzweiga, które występowały u niego wcześniej, dać to mogło bardzo ciekawe wyniki
intelektualne i filozoficzne. Niestety, nie poznamy już rezultatów tej pracy.
Książkę Oblicza hermeneutyki sytuuję – podobnie jak Fenomen doświadczenia mistycznego Pawła Czapli2 (choć na nieco innych zasadach, w odmiennych poetykach) – w para-
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dygmacie tego, co nazwałem z w r o t e m h e r m e n e u t y c z n y m bądź też p r z e s i l e n i e m
m e t a f i z y c z n y m w kulturze, która zaistniała po końcu ponowoczesności.
Pewne wady recenzowanej książki, jak nadmierna, być może, jednostronność (w tym
polityczna, przejawiająca się w niechęci do ówczesnej czołowej opozycyjnej partii w Polsce)
czy zbyteczne dygresje natury felietonowej o „upadku czasów”, równoważone są jednak przez
świetną znajomość przedmiotu sporu – rzecz, co do której panuje wspólna zgoda.
Pacjent potrzebuje lekarza. Leczniczy charakter myślenia hermeneutycznego został
miejscami zasygnalizowany, lecz nie rozwinięty na tyle, by stać się główną osią problemową
pracy. A właśnie w tym upatrywałbym szansy myślenia hermeneutycznego i idącego za nim
filozofowania, także myślenia o literaturze. Wydobyć się z egzystencjalnych mroków rozpaczy
swojego autotelicznego, solipsystycznego „ja” i podążyć ku światłu rozpoznania (anagnorisis)
siebie w Innym, drugim, moim bliźnim. Przekroczyć własny egoizm i egocentryzm na rzecz
wspólnej, ogólnej i obiektywnej rozmowy jako wartości źródłowej. Wyjść ze swojej ciasnej
skóry i zacząć dialog oparty na zrozumieniu i miłości, chrześcijańskich caritas i pietas,
o których pisał m.in. Gianni Vattimo, komentowany przez Dybla.
Kilka szlachetnych, dobrych, mądrych i hermeneutycznych z ducha postulatów zachowałem dla siebie po lekturze Obliczy hermeneutyki. Myślę, że z tych i nie tylko z tych powodów warto po tę książkę sięgnąć. Radość obcowania z głosem drugiego otwiera nieskończone pole interpretacji, namysłu i wciąż nowych, ciekawych i twórczych rozpoznań.
Abstract
MICHAŁ PIĘTNIEWICZ Jagiellonian University, Cracow
OPENNESS TO CONVERSATION PAWEŁ DYBEL’S “OBLICZA HERMENEUTYKI” (“FACES OF
HERMENEUTICS”)
The review of Paweł Dybel’s book Oblicza hermeneutyki (Faces of Hermeneutics) attempts to present in
the most succinct way its most vital problematic axes. It focuses on possibilities of touching such categories as logos, value, conversation, understanding, aporia, indecidable, doctor-patient relationship–
a connection by its nature hermeneutical. It is an invitation to a dialogue of a potential reader with
a next book by an outstanding literary hermeneutics specialist.
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