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

Pamiętnik Literacki CVIII, 2017, z. 2, PL ISSN 0031-0514

BOGUSŁAW GRODZKI Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

TO NIE JEST KRAJ DLA LUDZI MYŚLĄCYCH INACZEJ O PROBLEMIE 
KONSOLIDACJI WSPÓLNOTY NARODOWEJ NA PRZYKŁADZIE „OMYŁKI” 

BOLESŁAWA PRUSA

1

Na temat rozmaitych literackich, historycznych, a także autobiograficznych konteks- 
tów Omyłki Bolesława Prusa powstało już kilka interesujących studiów literaturo-
znawczych. Najciekawsze z omówień problematyki tego wybitnego dzieła, zaliczane-
go do małych form narracyjnych, koncentrują się na ukazaniu związków Omyłki 
z polską tradycją historyczną, zarówno na płaszczyźnie historii idei, jak też na 
płaszczyźnie rozmaitych odniesień intertekstualnych do dzieł innych autorów po-
ruszających najistotniejsze dla życia narodu wątki społeczne, polityczne oraz mo-
ralno-patriotyczne 1. Wydaje się jednak, iż z uwagi na oryginalność ujęcia zagadnień 
polityczno-społecznych równie dobrze można potraktować ten szkic powieściowy 
jako narrację fabularną przedstawiającą mechanizmy psychospołeczne, które uak-
tywniają się w społeczeństwie poddanym zewnętrznej opresji, w tym konkretnym 
przypadku – znajdującym się pod obcą okupacją. Chociaż opisane wypadki stanowią 
literacką wizję konkretnych wydarzeń historycznych, to jednak trudno nie zauważyć 
istnienia tu pewnego potencjału uniwersalizującego, który uzasadnia lekturę Omył-

1 Zob. K. T o k a r z ó w n a, Autobiograficzne tło i realia „Omyłki” Bolesława Prusa. W zb.: Prace o li-
teraturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wrocław 1966. – E. P i e ś c i k o w s k i, 
Geneza „Omyłki”. W: Nad twórczością Bolesława Prusa. Poznań 1989. Pierwodruk w zb.: jw. – 
T. B u j n i c k i, Bolesław Prus „Omyłka” (poetyka i konteksty). W zb.: Małe formy narracyjne. Red. 
E. Ł o c h. Lublin b.r.  – E. F l i s - C z e r n i a k, Odczynianie uroków, czyli Supiński kontra Mickiewicz. 
Rzecz o „Omyłce” Bolesława Prusa. W zb.: Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława 
Prusa. Red. nauk. E. P a c z o s k a, B. S z l e s z y ń s k i, D. M. O s i ń s k i. Warszawa 2013. – 
M. J. O l s z e w s k a, „Omyłka”, czyli rozrachunki Bolesława Prusa z rokiem 1863. „Niepodległość 
i Pamięć” 2014, nr 1/2. W znacznie rozszerzonej wersji artykułu, przedrukowanej w monografii 
E. F l i s - C z e r n i a k  Błędni rycerze i nauczyciele rozumności. Dialogi z romantyzmem w literaturze 
polskiej lat 1864–1918 (Lublin 2015) autorka dowodzi, że zarówno kształt literacki Omyłki, jak 
i poruszana w niej problematyka stanowią dobitne świadectwo zmagań Prusa z fenomenem Sien-
kiewicza oraz próbę polemicznego ustosunkowania się do twórczości autora Trylogii, a zarazem 
określenia własnego stanowiska na ideowo-artystycznej mapie powieściopisarstwa współczesnego:

 „Opowiadanie owo [...] to jakby dalsza część recenzji [powieści Ogniem i mieczem], wystawionej tym 
razem in gremio całemu dotychczasowemu dorobkowi pisarza [...].

 Powiedzmy tak: inicjalny tom z cyklu Trylogii, który o c z a r o w a ł  polską opinię publiczną, o d-
c z a r o w a ł  Prusa jako czytelnika Sienkiewicza” (ibidem, s. 95).
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ki w perspektywie polityczno-socjologicznej. Ów uogólniający potencjał ujawnia się 
już w samym sposobie prezentacji świata przedstawionego, także w ukształtowaniu 
fabuły czy w budowaniu charakterystyk postaci. Wybrane aspekty dotyczące uni-
wersalnego wymiaru dzieła Prusa wskazała Grażyna Borkowska:

W Omyłce Prus zajmuje się […] mentalnością narodu podbitego lub po prostu mentalnością Pola-
ków jako narodu podbitego. Syndrom oblężonej twierdzy rozumie Prus jako nadużywanie wzniosłej 
retoryki i jako niechęć wobec działań sprzecznych z zachowaniami zbiorowymi. Opinia publiczna, wy-
korzystująca często plotkę i pomówienie […], staje się w czasach konspiracyjnego zamętu prawdziwym 
narzędziem terroru. Na szubienicy ginie starzec, który nie uległ ogólnemu entuzjazmowi i propagandzie 
łatwego zwycięstwa. Oskarżono go więc o zdradę i powieszono 2.

Zasadniczym celem niniejszego ujęcia jest analiza mechanizmów, które steru-
ją zawłaszczaniem reguł oraz zasad prowadzenia dyskursu politycznego przez 
wspólnotę narodową w sytuacji zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia. W takim 
położeniu znaleźli się polscy emigranci po upadku powstania listopadowego, zwłasz-
cza ci, którzy zdecydowali się po latach na powrót do zniewolonej ojczyzny. Napi-
sana w dwudziestą rocznicę klęski kolejnego zrywu narodowego z 1863 roku 
Omyłka stanowi skomponowane podług kryteriów estetycznych, niemniej wyrasta-
jące w znacznej mierze z osobistych doświadczeń powstańczych Aleksandra Gło-
wackiego 3, świadectwo literackie analogicznego zjawiska społecznego, a mianowicie 
procesu konsolidacji grupy obywateli nastawionej patriotycznie i zagrożonej prze-
śladowaniami ze strony rosyjskiego okupanta. Do niejako ubocznych efektów 
owego procesu zaliczyć można charakterystyczne przemiany w zakresie funkcjo-

2 G. B o r k o w s k a, Pozytywiści i inni. Warszawa 1996, s. 79.
3 W przywołanym tu wcześniej szkicu P i e ś c i k o w s k i  (op. cit., s. 55–65) zwrócił uwagę na fakt, że 

analogiczne, choć nie tak groźne w skutkach, „pożałowania godne” omyłki opinii publicznej, doty-
czące oceny postawy obywatelskiej w wymiarze moralnym i politycznym, co najmniej trzykrotnie 
miały bardzo nieprzyjemne, żeby nie powiedzieć – naznaczone głęboką traumą – reperkusje w bio-
grafii intelektualnej Prusa. Zdaniem badacza, chodzi, po pierwsze, o „inkwizytorskie praktyki” 
opinii publicznej, które doprowadziły do okrzyknięcia Prusa renegatem po objęciu przez niego re-
dakcji „Nowin” w roku 1882, polegające na rozpętaniu przeciw niemu kampanii inwektyw i insynu-
acji, w czym celował A. Świętochowski, przedstawiając Prusa jako zarozumialca i obskuranta, 
wywierającego szkodliwy wpływ na społeczeństwo; po drugie, o publiczne spoliczkowanie Prusa 
przez młodych zapaleńców, będące zniewagą i pomstą najprawdopodobniej za felieton, w którym 
skrytykował on „odruch stadny” młodej części społeczeństwa, bezrefleksyjnie ulegającej głosom 
taniego krytykanctwa; po trzecie, o omyłkę opinii publicznej, która skrzywdziła 72-letniego nestora 
piśmiennictwa narodowego, J. I. Kraszewskiego, podtrzymaniem oskarżenia o szpiegostwo na rzecz 
Francji. T o k a r z ó w n a  (op. cit., s. 154–155) odnotowała, że Prus już jako nastolatek znalazł się 
w sytuacji bolesnego konfliktu z opinią społeczną – został mianowicie skazany przez grupę kolegów 
na rodzaj banicji towarzyskiej za krytyczny („trzeźwy” i „wyrachowany”) stosunek do powstania 
styczniowego, który rówieśnicy Prusa odczytali jako z gruntu niepatriotyczny. Badaczka wzmian-
kuje też historię lubelskiego nauczyciela, niejakiego Sawickiego: podejrzewany (słusznie bądź nie) 
o szpiegostwo na rzecz armii carskiej, został on zatrzymany w Zwoleniu, a następnie powieszony 
przez dwóch powstańców. Wieść o tym poruszyła młodego Głowackiego i mogła stanowić jedną 
z inspiracji do napisania Omyłki. Z kolei M. M i c i ń s k a  (Zdrada, córka Nocy. Pojęcie zdrady na-
rodowej w świadomości Polaków w latach 1861–1914. Warszawa 1998, s. 22) dopatruje się w fa-
bule Omyłki reminiscencji sprawy dziennikarza warszawskiego, J. Miniszewskiego, skrytobójczo 
zasztyletowanego 2 V 1863, najprawdopodobniej w odwecie za jego śmiałe wypowiedzi krytyczne 
pod adresem styczniowych spiskowców. 
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nowania wspólnoty takie, jak choćby radykalizacja poglądów politycznych, a także 
unifikacja postaw obywatelskich oraz daleko posunięta uniformizacja poglądów 
głoszonych czy to na forum publicznym, czy też wśród przyjaciół i znajomych. Im 
dłużej trwa proces konsolidacji, tym bardziej nasila się skłonność do stosowania 
rozmaitych uproszczeń światopoglądowych. Stopniowo zaczynają one dominować, 
stając się w końcu niekwestionowaną i powszechnie obowiązującą normą. Wskutek 
tego dana wspólnota coraz bardziej zamyka się na możliwość absorbowania z ze-
wnątrz nowych poglądów, idei, a także pomysłów dotyczących rozwiązań problemów 
wewnętrznych. Rezygnując ze względnie swobodnej i nieskrępowanej wymiany 
opinii, wspólnota narodowa traci tym samym zdolność do autorefleksji, a co za tym 
idzie – do efektywnego mierzenia się z wyzwaniami, którym na co dzień musi stawiać 
czoło. Wraz z upływem czasu coraz bardziej pogrąża się w niebezpiecznej izolacji 
od procesów społeczno-politycznych zachodzących w jej bezpośrednim otoczeniu. 

Innym niepokojącym rezultatem postępującego procesu wewnętrznej konsoli-
dacji grupy spiskujących zapaleńców (choćby owo spiskowanie stanowiło zajęcie 
zgoła niewinne, jak ma to miejsce w omawianym utworze) jest dążenie do elimina-
cji opozycji wewnętrznej. Odbywa się to poprzez konsekwentne wykluczanie jedno-
stek reprezentujących odmienne od powszechnie akceptowanych opinie w newral-
gicznych dla danej wspólnoty kwestiach, zazwyczaj natury politycznej. Jednostki 
te zaczynają być postrzegane jako niezwykle groźni wrogowie wewnętrzni: zdrajcy, 
szpiedzy i rozmaitej maści agenci, w istocie rzeczy znacznie niebezpieczniejsi od 
wroga zewnętrznego stanowiącego rzeczywiste zagrożenie 4. Można w tym rozpoznać 
mechanizm społeczny analogiczny do opisanego przez René Girarda syndromu 
prześladowczego, w którego ramach „inny” staje się kozłem ofiarnym, symbolicznym 
upostaciowaniem zła prześladującego daną wspólnotę. Z reguły tego typu procesy 
uaktywniają się w czasach kryzysu 5, tak też dzieje się w Omyłce: polityczny od-
szczepieniec odgrywa rolę ofiary złożonej przez małomiasteczkową społeczność na 
ołtarzu uświęconych wartości narodowych. Dzięki temu w wymiarze symbolicznym 
owa społeczność odzyskuje niezbędną do przetrwania w trudnej porozbiorowej 
rzeczywistości czystość moralną, zbrukaną przez „szpiega” i „zdrajcę”.

Tego rodzaju – jak przedstawiana przez Prusa – sytuacja tworzy sprzyjające 
warunki dla ekspansji wszelkiego typu dekowników i oportunistów, którzy uaktyw-

4 Już w cztery lata po opublikowaniu Omyłki A. M a z a n o w s k i  (Prus Bolesław, „Omyłka”. Opo-
wiadanie. Nakład „Kraju”, Petersburg 1888. „Przegląd Tygodniowy” 1888, nr 8, s. 119) w omówie-
niu dzieła Prusa zwrócił uwagę na zasługi autora w podjęciu problemu fatalnej przypadłości tra-
piącej polskie życie polityczne w epoce międzypowstaniowej, przypadłości polegającej na bezkarnym 
szafowaniu oskarżeniami o zdradę w stosunku do przywódców wojskowych i politycznych, mężów 
stanu, a nawet pisarzy: „Wiadomo powszechnie, jakie panowało rozgoryczenie, rozterki i łatwość 
w miotaniu przekleństw o zdradę na przeróżnych ludzi. Przechodzili przez te cierpienia Krukowiec-
ki, Skrzynecki, Czartoryski, Rybiński, Krasiński Zygmunt i wielu innych”.

5 Zob. R. G i r a r d, Kozioł ofiarny. Przeł. M. G o s z c z y ń s k a. Łódź 1987. Francuski antropolog 
zauważa, iż w tego rodzaju mechanizmie społecznym, ufundowanym na zbiorowych przesądach, 
„Ż ą d z a  p r z e ś l a d o w a n i a  s k u p i a  s i ę  n a j c z ę ś c i e j  n a  m n i e j s z o ś c i a c h  wyzna-
niowych […]”, które w analizowanym przez nas przypadku należałoby zastąpić mniejszościami 
politycznymi oraz jednostkami inaczej myślącymi niż ogół wspólnoty. A w konkluzji Girard stwier-
dza: „Dostrzegamy tu działanie wyobraźni, [...] lecz nie działa tu jakaś nieokreślona wyobraźnia, 
ale w y o b r a ź n i a  l u d z i  ż ą d n y c h  p r z e m o c y” (s. 13; podkreśl. B. G.).
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niają się, stopniowo przejmując inicjatywę w samoograniczającym się intelektual-
nie środowisku. Nie trzeba dodawać, że dzieje się to z wielką szkodą nie tylko dla 
społecznego, politycznego, ale również moralnego i obyczajowego rozwoju wspól-
noty. Warto w tym miejscu odnotować, iż Magdalena Micińska w pracy poświęconej 
problematyce zdrady narodowej poddała analizie potęgującą się w społeczeństwie 
polskim już od końca XVIII wieku gotowość do wysuwania pochopnych podejrzeń 
o zdradę ojczyzny:

Kampanie przeciwko zdradzie i zdrajcom nasilały się zwłaszcza w okresach narastania zewnętrz-
nego zagrożenia, a więc podczas powstań narodowych.  [...] 

[...]. Doraźne oskarżenia i uliczne egzekucje powtórzyły się podczas powstania listopadowego. 
Skłonność do wzajemnych oskarżeń i zawiści cechowała też emigrację polistopadową, „ciało patologicz-
ne, zdegenerowane, zbolałe”. [...] W drugiej połowie stulecia ciągle powracający problem zdrady wzmoc-
niło jeszcze doświadczenie powstania styczniowego. 

[...] Pokłosie Stycznia, z jakim przez kilka dziesięcioleci borykało się społeczeństwo polskie, obej-
mowało doświadczenie zdrady, ale i polowania na zdrajców. W najbardziej dramatycznej postaci było 
to wspomnienie – z jednej strony – wielokrotnych przypadków szpiegostwa, denuncjowania oddziałów 
powstańczych i załamania w śledztwie, z drugiej – doraźnych egzekucji, przeprowadzanych często 
w pośpiechu, na podstawie nie udowodnionych oskarżeń. We wspomnieniach spiskowców i powstańców 
odnaleźć można liczne przejmujące opisy podobnych zdarzeń, mnożących się zwłaszcza w okresach 
niepowodzeń, upadku zaufania do przywódców i wiary w zwycięstwo 6.

2

Następująca w roku 1884, a więc równo 20 lat po upadku powstania styczniowego, 
publikacja Omyłki – nawiązującej w warstwie fabularnej i problemowej do tego typu 
tragicznego zdarzenia – zbiega się z momentem, w którym Bolesław Prus, znany 
już literat, a także ceniony felietonista, postanawia ograniczyć swoją działalność 
dziennikarsko-publicystyczną po to, by ostatecznie zająć się pisaniem powieści 
dotyczących, jak sam to określił, „wielkich pytań naszej epoki” 7. Nie ulega wątpli-
wości, że poruszone w Omyłce kwestie sytuują się w kręgu fundamentalnych pro-
blemów, które, zdaniem Prusa jako twórcy, domagały się – jeśli nie rozstrzygnięcia, 
to z pewnością poważnego namysłu. Edward Pieścikowski wymienia trzy zasadni-
cze grupy zagadnień stricte politycznych, implikowanych przez tematykę oraz fa-
bułę utworu:

Omyłka przynosi [...] skonfrontowanie jakby trzech w tym zakresie programów: 1) realizmu poli-
tycznego („stary człowiek”), 2) liczenia na pomoc sprzymierzeńców, ściślej: orientacji profrancuskiej 
(Dobrzański) i 3) romantyzmu politycznego (powstańcy) 8.

Podobnego zdania jest Janina Kulczycka-Saloni, która podkreśla rzetelność 
Prusa jako swego rodzaju kronikarza powstania styczniowego. Autor Omyłki zary-
sował w swoim dziele „»polityczny« podział społeczeństwa, jego świadomości naro-

6 M i c i ń s k a, op. cit., s. 19–20.
7 A. G ł o w a c k i  [B. P r u s], Listy. Oprac., komentarz, posł. K. T o k a r z ó w n a. Red. nauk. 

Z. S z w e y k o w s k i. Warszawa 1959, s. 120.
8 P i e ś c i k o w s k i, op. cit., s. 54. Badacz wysuwa przypuszczenie, iż autor Omyłki „aprobuje posta-

wę pierwszą – to jest wcale wyraźne, nie ukrywa sympatii dla trzeciej – to chyba również zauwa-
żalne, a odrzuca postawę drugą” (ibidem).
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dowej, podział taki, jaki nam przekazały dokumenty powstania, jego prasa legalna 
i konspiracyjna i jaki potwierdziły późniejsze badania historyków” 9. Można jedynie 
ubolewać nad tym, że ze względów cenzuralnych Prus nie był w stanie podjąć 
otwartej debaty na tematy historyczno-polityczne, roztrząsane w ciągnących się 
w nieskończoność „nocnych Polaków rozmowach”. Zapewne w następstwie tego 
Omyłka pozostała zaledwie szkicem powieściowym. 

Z kolei Tadeusz Bujnicki, nawiązując do wspomnianej kwestii, wymienia za-
sadnicze przeszkody, którym Prus musiał stawić czoło, biorąc na warsztat literac-
ki jeden z najgorętszych tematów historycznych, a zarazem politycznych, tamtych 
czasów:

Podejmując w swojej noweli temat powstańczy, Prus wkraczał na teren szczególnie niebezpieczny, 
bo obwarowany dwoma rodzajami cenzury: tej zewnętrznej, zaborczej, rosyjskiej, w sposób oczywisty 
ograniczającej swobodę pisania, [...] oraz ukrytej cenzury wewnętrznej, narodowej, apoteozującej zryw 
powstańczy, niechętnej wszelkim „ciemnym” barwom w jego obrazie. Rzetelność świadka i krytycyzm 
pisarza (który był przecież uczestnikiem powstania) postawiły go w sytuacji konfliktowej z obiema cen-
zurami. Naraziły go na ostracyzm w środowiskach pielęgnujących legendę powstańczą. Świadomość 
tych faktów towarzyszyła Prusowi w czasie tworzenia noweli i tuż po jej ukończeniu. Jej wyrazem było 
chociażby takie oto wyznanie: 

„Nie donosisz mi Pan – pisał do Erazma Piltza, redaktora »Kraju«, pisma, w którym była publiko-
wana Omyłka – ilu straciliście prenumeratorów przez moją powiastkę, tu bowiem k i l k u  »p o w a ż n y c h 
p a t r i o t ó w« u z n a ł o  m n i e  z a  z d r a j c ę” 10.

Warto również wspomnieć o przemyśleniach Krystyny Tokarzówny. Głęboko 
zastanawiająca i nie dająca się wytłumaczyć wyłącznie względami cenzuralnymi 
niechęć Prusa do przywoływania realiów związanych z wybuchem oraz przebiegiem 
powstania, a także zdumiewające, jak na pisarza realistycznego, pomijanie wszelkich 
konkretów dotyczących wypadków styczniowych – wszystko to zdaje się świadczyć 
o istnieniu w jego psychice kompleksu na tym tle, o wyraźnie urazowym charakte-
rze. Kompleks ten miałby dotyczyć traumatycznych wydarzeń z okresu, gdy jako 
16-toletni młodzik wziął udział w powstaniu 11. Należy też odnotować, iż przywołana 
badaczka rozszerza swoją obserwację na całą twórczość autora Omyłki: 

Oglądany na własne oczy obraz klęski narodowej w połączeniu z dochodzącym w ciągu tego roku 
do głosu coraz większym zrozumieniem beznadziejności walki i bezcelowości ofiar położył się na wraż-
liwej psychice tego nieomal dziecka niezatartym piętnem, z którego [Prus] nie umiał się już otrząsnąć 
do końca życia 12.

Nadmienić trzeba, iż owe drastyczne ograniczenia zewnętrzne i wewnętrzne, 
zmuszające pisarza do maksymalnego wyzyskania sensotwórczych możliwości mowy 
ezopowej 13, dały, jak się ostatecznie okazało, również pewien korzystny efekt: przy-
czyniło się to do uwypuklenia uniwersalnego wymiaru dzieła Prusa. Zastosowanie 

  9 J. K u l c z y c k a - S a l o n i, wstęp w: B. P r u s, Omyłka. Komentarze J. K u l c z y c k a - S a l o n i. 
Warszawa 1987, s. 18.

10 B u j n i c k i, op. cit., s. 11. Podkreśl. B. G. 
11 Zob. T o k a r z ó w n a, op. cit., s. 156.
12 Ibidem, s. 155.
13 O poetyce mowy ezopowej pisała A. M a r t u s z e w s k a  w artykule Pozytywistyczna mowa ezopo-

wa w kontekście literackich kategorii milczenia i przemilczenia („Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2).
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techniki elipsy na szeroką skalę, a także innych środków artystycznych zacierają-
cych realia oraz konkrety historyczne miało też taki skutek, że ukazane w Omyłce 
wydarzenia oderwały się od kontekstu historyczno-politycznego i zabarwiły się 
sensami ogólnymi. Również specyficzna konstrukcja świata przedstawionego pod-
kreśla paraboliczny wydźwięk utworu Prusa. Zauważył to Bujnicki:

Już w powierzchniowej warstwie semantycznej Omyłki toczy się – istotna z punktu widzenia cało-
ści tekstu – „gra” pomiędzy k o n k r e t n o ś c i ą  obrazu świata a jego n i e o k r e ś l o n o ś c i ą. Budując 
zamknięty, zakreślony ramami percepcji narratora m i k r o ś w i a t  domu i najbliższej okolicy, pisarz 
c e l o w o  usunął zeń wszelkie nazwy topograficzne oraz historyczne nazwiska i zdarzenia. Wypadki 
rozgrywają się w jakimś miasteczku, w bliżej nie określonym czasie, postaci podejmują jakieś – niejasne 
– działania, rodzi się jakieś niebezpieczeństwo, jakieś oddziały toczą bitwę, tajemniczy starzec jest, 
według powszechnej opinii, czyimś szpiegiem. W tej pasji zacierania śladów widoczna jest konsekwen-
cja tak silna, że aż przekracza ona potrzeby „mowy ezopowej”, stając się elementem poetyki utworu 14.

W tak skonstruowanym świecie – odartym z istotnych szczegółów geograficznych 
i historycznych, przedstawionym za pomocą specyficznego typu narracji, o czym 
będzie dalej mowa – na plan pierwszy wysuwają się opisy zachowań społecznych 
zaobserwowanych przez autora. W sposób wyrazistszy uwidaczniają się kierujące 
nimi mechanizmy, dzięki czemu łatwiej spojrzeć krytycznym okiem na ukazane 
przez Prusa postępowanie członków małomiasteczkowej społeczności ogarniętej 
patriotycznym amokiem. 

Niewątpliwie Omyłka stanowi w tym zakresie dzieło pionierskie. Sporo też 
wskazuje na to, że implikowana przez układ zdarzeń, socjologiczno-polityczna 
diagnoza niebezpieczeństw oraz różnego rodzaju dysfunkcji, na jakie narażona jest 
wspólnota obywatelska w sytuacji zewnętrznego zniewolenia, niewiele straciła na 
aktualności.  Zarysowany w utworze Prusa model zachowań społecznych zdaje się 
bowiem dość dobrze pasować również do sytuacji, do jakich często dochodziło 
w czasie późniejszych zrywów powstańczych 15. Charakterystyki bohaterów Omyłki 
– których heroizm budzi liczne wątpliwości – można odnaleźć także w postawach, 
wypowiedziach lub zachowaniach tych uczestników życia zbiorowego, którzy czują 
się powołani do tego, by innym narzucać własne rozumienie patriotyzmu i rozstrzy-
gać, kogo należy uznać za patriotę, kogo zaś za sprzeniewiercę. Zostawiając na boku 
rozmaite oskarżenia o zdradę etosu narodowego, równie łatwo i chętne formułowa-
ne w obecnej epoce co w czasach Prusa, wystarczy wspomnieć o toczonych przez 
dziesiątki lat sporach ideowo-moralnych na gruncie literatury, choćby o tzw. spra-
wie Miłosza i kontrowersyjnych tezach jego Zniewolonego umysłu albo też o prowo-
kacyjnych politycznie powieściach Józefa Mackiewicza, które nie przysparzały mu 
sympatyków.

14 B u j n i c k i, op. cit., s. 12–13.
15 Zob. J. R. K r z y ż a n o w s k i, Bolesław Prus, „A Mistake”. „Polish Review” 1983, nr 2, s. 38. 

W zakończeniu artykułu czytamy: „Te same argumenty [na które powołuje się bohater Omyłki – 
B. G.] mogłyby równie dobrze zostać powtórzone sześćdziesiąt lat po publikacji Omyłki; powraca-
ją one także w niemal niezmienionej postaci we współczesnej dyskusji na temat powstania war-
szawskiego. Dzieło Prusa zyskało tym samym nowy wymiar, wychodząc zwycięsko z próby czasu 
[...]. Wzniosło się niejako na poziom filozoficzny, a jego zalety literackie czynią je jednym z najcie-
kawszych utworów fabularnych w dziewiętnastowiecznej literaturze polskiej”.
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3

Omyłka Bolesława Prusa należy do tej kategorii tekstów literackich, których zarów-
no sam układ zdarzeń powieściowych, jak też problematyka, implikowana przez 
fabularny porządek utworu, odzwierciedlają schemat powieści inicjacyjnej. Głównym 
bohaterem Omyłki jest Antoś – młody chłopiec, który między siódmym a dziewiątym 
rokiem życia staje się świadkiem dramatycznych wydarzeń bezpośrednio związanych 
z wybuchem powstania styczniowego. Inicjacja owego młodzieńca w dorosłość ma 
zatem wymiar obywatelski, a ściśle rzecz biorąc – narodowo-patriotyczny, gdyż łączy 
się nierozerwalnie z podjęciem próby zrozumienia fundamentalnych kwestii, na 
których skupiała się w drugiej połowie XIX wieku świadomość Polaków jako oby-
wateli pozbawionych państwa, np.: czym w istocie jest patriotyzm i jakie postawy 
należy uznać za patriotyczne? Jak w codziennej praktyce życiowej można realizować 
nakaz wierności ojczyźnie i jak ją definiować w sytuacji braku państwa? Jakie środ-
ki winno się przedsiębrać, by umożliwić przetrwanie narodu? A przede wszystkim 
– co można i co należy czynić, by przywrócić ojczyźnie utracony byt państwowy? 

Tego rodzaju nie wypowiedziane wprost – ze względów cenzuralnych – pytania 
wyznaczają granice dyskursu implikowanego w utworze Prusa przez sytuacje i zda-
rzenia, aluzyjne wypowiedzi bohaterów odnoszące się do historii lub też bieżącej 
sytuacji politycznej oraz fragmenty recytowanych lub śpiewanych dzieł literackich 
o tematyce patriotycznej, m.in. autorstwa Juliana Ursyna Niemcewicza, Wincen-
tego Pola i Adama Mickiewicza. Trzeba również pamiętać o tym, że Prus, pisząc 
Omyłkę, natrafiał na poważne problemy dotyczące elementarnego porozumienia 
z czytelnikiem wychowanym na wzniosłych ideałach romantycznych. Trudności 
potęgowało to, iż rzeczywistą przydatność tych ideałów w pragmatyce życia spo-
łecznego w dobie międzypowstaniowej oraz podczas kolejnego zrywu niepodległo-
ściowego pisarz zamierzał poddać gruntownej rewizji. Zabierając się do realizacji 
takiego zadania, wkraczał zatem – jak przypomina Bujnicki – na szczególnie nie-
bezpieczny pod wieloma względami teren, „obwarowany szeregiem społecznych 
i psychologicznych »tabu«, w obręb kwestii drażliwych i niepokojących”:

Język literatury, ograniczony przez cenzurę w swych bezpośrednich możliwościach, chętnie posłu-
giwał się „słownikiem” utrwalonych w pamięci czytelniczej symboli romantycznych, przywoływanych 
fragmentarycznie, aluzyjnie, czasem nawet przez odległe skojarzenia. Pisarze liczyli jednak na porozu-
mienie z odbiorcą. Stąd też naruszenie zasad tego kodu, nadanie mu innych, sprzecznych z potocznym 
rozumieniem, znaczeń lub kwestionowanie jego nośności ideowej budziło niechęć i sprzeciw oraz obawę 
przed „szarganiem świętości”. K r ą g  s p r a w  n a r o d o w y c h  i  r o m a n t y c z n a  p r o j e k c j a 
s t a n o w i ł y  o b s z a r  s a c r u m  i  w y r a ź n i e  o d d z i e l a ł y  „s w o j e” i  „o b c e”. Prus w Omyłce 
stanął przed barierą takich właśnie wyobrażeń i przeświadczeń. Jego niechęć wobec stereotypów ro-
mantycznych była znana, a problem „winy” rzekomego zdrajcy – realisty politycznego, skłaniał pisarza 
do polemicznego ich ujęcia. Jego funkcją staje się obnażanie pozorów 16.

 Nawiasem mówiąc, ten duch narracji ezopowej, uobecniający się na wielu 
poziomach utworu, zdaje się obrastać nie przewidzianymi przez autora konteksta-
mi – z figuralnej metody komunikowania treści ideowych zabronionych przez cen-
zurę mowa ezopowa zmienia się niepostrzeżenie także w sposób rozumowania 

16 B u j n i c k i, op. cit., s. 21.
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bohaterów i reagowania na dookolną rzeczywistość. Innymi słowy: upośledzona 
mowa zniewolonego narodu zdaje się niepostrzeżenie ingerować w same zasady 
myślenia, wyznaczać jego granice pojęciowe i moralne. Być może, działo się tak 
dlatego, że jedyną dostępną na co dzień płaszczyzną w miarę nieskrępowanej kon-
solidacji wspólnoty obywatelskiej były dla mieszkańców terenów dawnej Rzeczypo-
spolitej język oraz rozmaite obyczaje społeczne, w tym także obyczaj wspólnego 
czytania, recytowania lub śpiewania utworów należących do kanonu patriotyczne-
go, co zresztą wiernie utrwalił w swoim dziele Prus 17. 

Jak się zdaje, ten rodzaj spontanicznych, a zarazem celowych rytuałów spo-
łeczno-narodowych miał podłoże kompensacyjne, tworzenie zaś zastępczego życia 
w krainie idealnej, zbudowanej ze słów i pojęć abstrakcyjnych, musiało mieć nie-
fortunne konsekwencje. U mało wyrobionych czytelników prowadziło to niekiedy 
do utożsamienia dwóch z gruntu odmiennych porządków: estetycznego porządku 
dzieła sztuki z twardym, empirycznym porządkiem życia. Ten rodzaj błędu poznaw-
czego, ufundowanego na wizjonerskiej potędze polskiej literatury romantycznej, 
można by, pozostając na gruncie literackim, nazwać patriotyczno-narodowym 
bowaryzmem 18 – odwołując się do syndromu opisanego przez Gustave’a Flauberta, 
który w powieści o miłosnych perypetiach prowincjonalnej doktorowej przedstawił 
tragikomiczne skutki naiwnej lektury sentymentalnych romansów. W Omyłce 
Prusa można odnaleźć analogiczną diagnozę, tym razem przeniesioną z płaszczyzny 
indywidualnej na zbiorową, a konkretnie na zasady funkcjonowania prowincjonal-
nej społeczności. Niewłaściwe, bo oparte na porządku estetycznym literatury, 
pojmowanie patriotyzmu (jako miłości do Ojczyzny) oraz wynikających zeń powin-
ności obywatelskich prowadzi tu do tragifarsowych powikłań w obrębie wspólnoty 
narodowej. Dzieje się to w czasie, gdy powszechne wzmożenie uczuć patriotycznych 
znajduje ujście w wybuchu powstania. To właśnie owo uproszczone i w istocie 
naiwne pojmowanie patriotyzmu przez członków małomiasteczkowej wspólnoty 
staje się w znacznej mierze przyczyną tragicznej w skutkach omyłki. W najszerszym 
rozumieniu nie tylko dotyczy ona błędnych rozpoznań poszczególnych jednostek, 
lecz rozciąga się na całą sferę życia publicznego, w tym także na to, co w tradycji 

17 Rozważania te rzucają nowe światło na kwestię dotyczącą długofalowych skutków posługiwania 
się tzw. językiem ezopowym, obserwowanych w epoce porozbiorowej. Język pełen znaczących 
przemilczeń, aluzji i rozmaitych wyrażeń figuralnych o łatwo rozpoznawalnych dla polskiego czy-
telnika konotacjach, których nie była w stanie zakwestionować cenzura polityczna, stawał się siłą 
rzeczy mało precyzyjny, właśnie ze względu na nadmiar figuratywności. Największą efektywność 
wykazywał wówczas, gdy wykorzystując mgliste aluzje, skutecznie p o d s y c a ł  z b i o r o w e  e m o-
c j e  w s p ó l n o t y  n a r o d o w e j  p o z b a w i o n e j  p a ń s t w a, wspólnoty, której tożsamość siłą 
rzeczy ogniskowała się wokół jednego języka i literatury. T r a c i ł  n a t o m i a s t  s w o j ą  u ż y -
t e c z n o ś ć  o p e r a c y j n ą  j a k o  j ę z y k  d e b a t y  i n t e l e k t u a l n e j, wymagający ściśle 
ustalonych zakresów znaczeniowych słów i metafor oraz dokładnie zdefiniowanych pojęć.

18 Termin „bowaryzm” rozumiem tu za M. G ł o w i ń s k i m  („Cham”, czyli pani Bovary nad brzegami 
Niemna. W: Intertekstualność, groteska, parabola. Szkice ogólne i interpretacje. Kraków 2000, s. 361. 
Prace wybrane. T. 5) jako ukształtowane zwykle na kanwie lektury ulubionych dzieł literackich 
„myślenie o sobie jak o kimś innym, fantazmatyczne wcielanie się w role, niedostępne w codziennej 
empirii, myślenie życzeniowe, polegające na nieustannym aspirowaniu do czegoś, co uznaje się za 
wyższe i lepsze”.
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bywa określane jako wyraz tzw. sądu Bożego: vox populi, czyli głos opinii publicznej 
reprezentujący odczucia i przekonania całej zbiorowości 19.

4

Opisane w Omyłce wypadki dotyczą dramatycznych zdarzeń, które rozegrały się 
w nie wymienionej z nazwy niewielkiej miejscowości w czasie powstania stycznio-
wego, a po części w okresie bezpośrednio poprzedzającym rozpoczęcie działań 
zbrojnych. Spośród powieściowych bohaterów na plan pierwszy wysuwają się dwie 
osoby: wspomniany Antoś oraz nie znany ani z imienia, ani z nazwiska „stary czło-
wiek zza olszyny” – powszechnie pogardzany i odtrącony przez lokalną wspólnotę 
wyrzutek społeczny. Trzymający się zawsze na uboczu, mocno posiwiały starzec 
ucieleśnia pewną nieuchwytną, a przy tym bolesną zagadkę domagającą się rozwi-
kłania 20. Jego postać, spowita mgłą niedopowiedzeń i znaczących przemilczeń, 
intryguje chłopca do tego stopnia, że w pewnym momencie urasta w jego wyobraź-
ni do rangi tajemniczej figury, która zdaje się skrywać mroczny sekret, z jakichś 
powodów niezbędny do zrozumienia świata dorosłych. Wiedziony typową dla swe-
go wieku ciekawością, Antoś zakrada się na położoną za miastem posesję, na 
której stoi dom tajemniczego nieznajomego, po to, by podglądać toczące się w tym 
ustroniu życie samotnika. Jego wyniosła sylwetka, niewyraźnie majacząca w oknie, 
zmienia się w oczach chłopca w obdarzoną symbolicznymi konotacjami groźną 
baśniową figurę – przywodzi mu na myśl olbrzymiego czarodzieja, przybierającego 
kształt drapieżnika z rodziny kotów:

przede mną w dali stała tylko chata samotników, skulona i czająca się. Niekiedy słoneczne świa- 
tło padało w jej okienka; wówczas nie mogłem oprzeć się złudzeniu, że widzę głowę dużego kota, który 
patrzy na mnie, jakby chcąc się rzucić. Ogarniał mnie strach i kryłem się za ramę dymnika, cie- 
sząc się, że teraz nie zobaczy mnie potwór. Wnet jednak ciekawość przemagała obawę, znowu wy- 
glądałem i zapytywałem się w duchu – kto w chacie mieszka?... Czy to nie jest chałupka na kurzej 

19 Dobrym tego świadectwem mogą być perypetie związane z ustaleniem ostatecznej wersji tytułu 
Omyłki, a co za tym idzie – zasadniczego przesłania utworu. Przypominając o nich, B u j n i c k i 
(op. cit., s. 14) dowodzi, iż można w tym przykładzie zaobserwować widoczne w intencji autora 
przesunięcie od problematyki jednostki ku sprawom zbiorowości, a ostatecznie ku abstrakcyjnemu 
uogólnieniu: 

 „Najwcześniej zaproponowany tytuł – S z p i e g  skupia się bezpośrednio na postaci starca, skaza-
nego na izolację i ostracyzm miasteczkowego środowiska. [...] Prus [...] zarzucił ów projekt, propo-
nując Piltzowi następny tytuł: V o x  p o p u l i. Głos zbiorowy jest więc głosem fałszywego oskarże-
nia i również w zderzeniu z fabułą funkcjonuje na prawach ironii. Odmienny wszakże jest punkt 
odniesienia: akcenty przesuwają się z jednostki na zbiorowość oraz na decydujący dla rozwoju 
fabuły sens jej »głosu« (opinii). On to ma moc niszczącą i paradoksalnie sprzyja zaborcy [...].

 [...] W wersji ostatecznej – tytułem staje się efekt czynności ludzkiej: o m y ł k a”.
20 Można się domyślać, że choć kategoria starości w wieku XIX odnosiła się do ludzi nieco mniej 

posuniętych w latach, niż się to dzieje w obecnej dobie, to mocno postarzały wygląd bezimiennego 
bohatera miał zapewne w zamierzeniu Prusa stanowić ilustrację ciężkich doświadczeń, które od-
cisnęły się na fizjonomii „szpiega” i „zdrajcy” piętnem człowieka przedwcześnie zniszczonego przez 
życie. 
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nóżce, o której tyle słyszałem od prządek, i czy w niej nie siedzi czarownica zamieniająca ludzi w zwie-
rzęta?... 21

W kulminacyjnej scenie utworu, utrzymanej w konwencji qui pro quo, dowia-
dujemy się, że ów starzec, określany przez innych uczestników zdarzeń jako szpieg 
i zdrajca (na drzwiach jego domostwa widnieje wypisane wielkimi literami, zatarte 
słowo „szpieg”), jest dawnym kompanem guwernera Antosia, pana Dobrzańskiego. 
W wątku dotyczącym ich znajomości fabuła sięga retrospektywnie okresu po po-
wstaniu listopadowym. Okazuje się, że razem brali oni w nim udział i że domnie-
many szpieg uratował wówczas życie Dobrzańskiemu. Okoliczności te nie wpłynę-
ły jednak w żaden sposób na obecny stosunek Dobrzańskiego do jego dawnego 
wybawcy. Wręcz przeciwnie – przy każdej nadarzającej się okazji domowy nauczy-
ciel Antosia odsądza „starca zza olszyny” od czci i wiary. Dowiadujemy się również, 
że ową nieprzezwyciężalną przyczyną poróżnienia i rozejścia się dwóch wiarusów 
z poprzedniego powstania stanowiły poglądy polityczne rzekomego zdrajcy. Ten 
bowiem jako jedyny w obrębie paryskiej wspólnoty polistopadowych wygnańców, 
realistycznie oceniając sytuację międzynarodową, ośmielił się zgłosić votum sepa-
ratum i publicznie wyrażać własne zdanie na temat działań, jakie należało podjąć 
w celu odzyskania niepodległości. Nie trzeba dodawać, iż zdanie to było z gruntu 
odmienne od poglądów aprobowanych przez innych emigrantów. Bohater kwestio-
nował np. zasadność prowadzenia dalszej walki zbrojnej w celu wybicia się na 
niepodległość w sytuacji niedostatecznego zaopatrzenia w broń oraz braku rzeczy-
wistego wsparcia militarnego ze strony któregoś z europejskich mocarstw. 

Zarówno czytelnik, jak i uczestnicy wypadków powieściowych dowiadują się 
o tym dopiero pod sam koniec utworu, w scenie, w której „stary człowiek” może 
w końcu dojść do głosu i zostać przez wszystkich wysłuchany; ma też wówczas 
sposobność, by po raz kolejny ukazać swoje prawdziwe – bohaterskie – oblicze. 
Wychodzi bowiem na jaw, że po wybuchu powstania styczniowego przygarnął do 
siebie i ukrywał rannego bojownika – jak się potem okazało –  brata Antosia, chro-
niąc go przed aresztowaniem przez oddział wojsk carskich dokonujący rewizji na 
jego posesji i najprawdopodobniej ratując go przed egzekucją. Wydaje się, że to 
moment przełomowy w biografii wyklętego starca, który może w końcu zdemento-
wać liczne plotki na temat jego wyimaginowanych przewin, krążące wśród miesz-
kańców miasteczka, i zyskać moralne zadośćuczynienie za wszystkie doznane 
zniewagi oraz krzywdy. Tak też się dzieje – dochodzi do pojednania starca z nie-
dawnymi prześladowcami.

Niestety, wkrótce po tym budującym akcie, który w sensie symbolicznym rów-
noznaczny jest z powtórnym przyjęciem wykluczonego na łono wspólnoty narodo-
wej, rozgrywa się ostatni akt tragedii: w wyniku niesłusznego posądzenia o współ-
pracę z armią zaborczą starzec – jako rzekomy szpieg – zostaje powieszony przez 
polskich powstańców. Tego właśnie dotyczy sygnalizowana w tytule utworu omył-
ka: fałszywego oskarżenia o zdradę narodową. Jest rzeczą symptomatyczną, że owo 
oskarżenie pada z ust kasjera – największej spośród wszystkich bohaterów dzieła 

21 B. P r u s, Omyłka. W: Nowele. Opowiadania. Fragmenty. T. 3. Warszawa 1949, s. 7. Pisma. Red. 
Z. S z w e y k o w s k i. T. 24.
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Prusa miernoty moralnej i obywatelskiej. W wizerunku kasjera można dopatrzyć 
się swobodnej adaptacji postaci żołnierza-samochwała w rodzaju tej, którą odnaj-
dujemy choćby w kreacji Fredrowskiego Papkina 22. W zakończeniu Omyłki ten 
nieco obmierzły komediant, schwytany przez powstańców w olszynie przylegającej 
do gospodarstwa starca, gdzie ukrywa się ze strachu przed zgiełkiem bitewnym, 
urasta do rangi złowrogiej figury, będącej głównym współtwórcą nieoczekiwanej 
tragedii. Czyni to najprawdopodobniej z dwojakich pobudek: wmawia sobie, a tak-
że innym, że jest bohaterskim konspiratorem i że ma niezmiernie ważne zasługi 
dla wspólnej sprawy, gdyż to właśnie on zdemaskował groźnego agenta armii car-
skiej. W istocie jednak stale mając – jako wyjątkowy tchórz – nieczyste sumienie, 
usiłuje uniknąć naturalnego w okolicznościach, w jakich został pojmany, posądze-
nia o szpiegostwo na rzecz zaborcy. 

W tym miejscu konieczne będzie uzupełnienie, które pozwoli lepiej zrozumieć 
zasygnalizowane kwestie. Otóż badacze zwracali już wcześniej uwagę, iż tragiczna 
postać „starego człowieka” ma swój rzeczywisty pierwowzór w osobie Józefa Supiń-
skiego – myśliciela społecznego i weterana polistopadowego, zwłaszcza w kontekście 
jego losów przypadających na lata po klęsce w 1831 roku:

Starzec z Omyłki, podobnie jak Józef Supiński, po upadku powstania listopadowego trafia do 
Francji. W życiu politycznym emigracji nie bierze jednak czynnego udziału, nie wierząc w powodzenie 
nowych przedsięwzięć zbrojnych, nie pobiera także żołdu [...] od państwa francuskiego. Oddaje się za 
to fizycznej pracy zarobkowej, zostaje gałganiarzem. Jak wiadomo, pobyt autora Szkoły polskiej gospo-
darstwa społecznego także odbiegał od ówczesnej normy polskiej. Podobnie jak bohater Omyłki Supiń-
ski-emigrant również nie pobierał żołdu, a dzięki swej pracowitości oraz umiejętnościom ekonomicznym 
stał się człowiekiem zamożnym [...]. W latach czterdziestych i polski prepozytywista, i bohater Prusa 
wracają do kraju 23.

Fakt, iż na reminiscencje lektury pism Supińskiego można natrafić zarówno 
w twórczości literackiej autora Omyłki, jak i w jego tekstach publicystycznych 24, 
poświadcza wagę paraleli być może zasugerowanej przez Prusa, która każe łączyć 
tragiczne dzieje bohatera szkicu powieściowego z losami jego historycznego pier-
wowzoru. W odróżnienia od romantyków oraz ich duchowych spadkobierców Su-
piński był myślicielem i działaczem mocno stąpającym po ziemi. Warto w tym 
miejscu przytoczyć za Elżbietą Flis-Czerniak fragment jego wspomnień odnotowa-
nych przy okazji 50-lecia pracy naukowej:

22  B u j n i c k i  (op. cit., s. 22) przypomina, że postać kasjera reprezentuje dość powszechny ówcześnie 
w małych formach narracyjnych typ osobowy: „kreacja kasjera dziedziczy część cech pana Kukliń-
skiego (Koroniarz w Galicji [Lama]) i – przede wszystkim – pisarza gminnego Zołzikiewicza ze Szki-
ców węglem. Z tą ostatnią postacią wiąże kasjera: zawód urzędnika, uczestnictwo (szczególne!) 
w powstaniu, megalomania połączona z tchórzostwem i nikczemnością oraz zamiłowania pieśniar-
skie. W obu wypadkach są to również denuncjanci i intryganci”.

23 F l i s - C z e r n i a k, Błędni rycerze i nauczyciele rozumności, s. 93–94.
24 Zob. G. B o r k o w s k a, Józef Supiński: ekonomia polityczna i estetyka wzniosłości. W zb.: Pieniądz 

w literaturze i teatrze. Materiały z sympozjum „Temat pieniądza w literaturze i teatrze”, Uniwersy-
tet Gdański, 17–18 stycznia 2000. Red. J. B a c h ó r z. Sopot 2000. – J. B a c h ó r z, Pan Łęcki 
czyta Supińskiego. W: Spotkania z „Lalką”. Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa. 
Gdańsk 2010. 
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społeczność nasza znajdowała się podówczas w stanie anormalnym, nieprawidłowym; ona żyła wyłącz-
nie u c z u c i e m  i  p o ś w i ę c e n i e m, zatem w a l k ą  z  r z e c z y w i s t o ś c i ą...

To rozgorączkowanie umysłów nie mogło sprzyjać rozwojowi nauk społecznych. Gospodarstwo 
społeczne było przedmiotem szczególnej nienawiści, a nawet pogardy. [...]

Poeci nasi – przed którymi zresztą biję czołem ze względu na ich geniusz i ich uczucia – rozdmu-
chiwali ten żar młodociany, a czynić to mogli jedynie w dobrej wierze i skutkiem gwałtownego przywią-
zania do społeczeństwa swego... 25

Słowa te wyraźnie współgrają ze stanowiskiem Prusa, który – wyleczony z ro-
mantycznych mrzonek podczas kilkumiesięcznego udziału w powstaniu – jeszcze 
jako nastolatek stał się zwolennikiem metod wybijania się Polaków na niepodległość 
zdecydowanie bliższych ideałom pozytywistycznym. Potwierdzają to sformułowania 
dotyczące tej właśnie kwestii, jakie znajdujemy w jego liście do Mścisława Godlew-
skiego z 11 XI 1865. Uwidacznia się też w nich z całą wyrazistością typowy dla 
postawy politycznej młodego Głowackiego legalizm, który musiał niesłychanie 
irytować wielu jego kolegów, nastawionych tradycyjnie, patriotyczno-romantycznie:

Ja wierzę w postęp i wolność ducha, nie opartą ani na pasach, ani na czapkach, ani na procesjach, 
ale na rozwoju tego, co mamy, na wierzeniu w to: że kto rząd potępia i usiłuje go zwalić, k t o  w  i m i ę 
m r z o n e k  p o r u s z a  t ł u m y  i  o d b i e r a  i m  s p o k ó j, t e n  j e s t  z d r a j c ą  k r a j u 26.

5

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób poprzez odpowiednie ukształtowanie narracji 
wprowadza Prus rozmaite treści dyskursywne, a także to, jak konstruuje symbo-
likę, a następnie dyskretnie sugeruje przesłanie utworu, należy zacząć od rozpa-
trzenia podstawowych figur semantycznych tekstu: pozycji narratora w świecie 
powieściowym, jak też modelu zastosowanej narracji, a przypomnijmy, że jest ona 
wystylizowana na narrację autobiograficzną przedstawiającą przełom dzieciństwa 
i lat młodzieńczych, o wyraźnie zarysowanym schemacie inicjacyjnym. Wspomnia-
łem już wcześniej, że problemy dotyczące przejścia bohatera w dorosłość związane 
są nie tyle z jego doświadczeniem osobistym, ile z najistotniejszymi aspektami 
życia publicznego, którego mimowolnym obserwatorem, a po części także i uczest-
nikiem staje się Antoś – są to bowiem kwestie polityczne bezpośrednio łączące się 
z walką narodowowyzwoleńczą. 

Przyjęcie tego rodzaju strategii narracyjnej sprzyjało osiągnięciu dwóch istotnych 
celów. Po pierwsze, pozwoliło Prusowi zabezpieczyć się przed ewentualnym atakiem 
krytyków, którym mogłoby zdecydowanie nie spodobać się zasiewanie defetyzmu 
wśród czytelników poprzez jawne sympatyzowanie autora z moralnie i politycznie 
podejrzaną – oczywiście z ich perspektywy – postacią literacką. Naiwny, dziecięcy 
punkt widzenia osłabiał zasadność posądzania pisarza o niewłaściwe przekonania 
polityczne, a nawet o brak patriotyzmu; jak się zresztą niebawem okazało, Prus 
miał słuszność, obawiając się ataków w tym zakresie. Po drugie, użycie narracji 
personalnej umożliwiło znaczne pogłębienie dystansu narratora (a tym samym 

25 J. S u p i ń s k i, Pisma. T. 5. Warszawa 1883, s. 282–284. Cyt. za: F l i s - C z e r n i a k, Odczynianie 
uroków, czyli Supiński kontra Mickiewicz, s. 94. Podkreśl. E. F.-Cz.

26 Cyt. za: T o k a r z ó w n a, op. cit., s. 162. Podkreśl. K. T.
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również autora) do opisywanej postaci rzekomego szpiega i zdrajcy, którą dzięki 
znakomitemu konceptowi Prusa poznajemy nie od razu i nie bezpośrednio, lecz 
stopniowo, poprzez subiektywne mniemania oraz wypowiedzi innych bohaterów, 
by dopiero na koniec doszły do głosu twarde fakty, a ostatecznie także sam „starzec 
zza olszyny”. Zanim owa tajemnicza postać zostanie wprowadzona na powieściową 
scenę i będzie mogła objawić pełnię swej godności osobistej i obywatelskiej tak 
w słowie, jak w czynie, czytelnik musi najpierw wysłuchać wielu plotek, pomówień 
i oszczerstw, które pod adresem rzekomego zdrajcy padają z ust niemal wszystkich 
uczestników przywołanych zdarzeń. 

Dzięki tak przemyślnie udramatyzowanej ekspozycji sylwetki głównego boha-
tera czytelnik staje przed obrazem literackim domagającym się interpretacji, suge-
stywnym, silnie przemawiającym do emocji. W swej najgłębszej istocie obraz ten 
przedstawia psychologiczny i społeczny mechanizm wykluczania „innego”, którego 
obecności przypisuje się wszelkie zło, jakie dotyka wspólnotę, i który staje się źró-
dłem ogółu zagrożeń: tak rzeczywistych, jak i wyimaginowanych. Znamienna jest 
w tym kontekście scena, w której podniosły, patriotyczny nastrój wieczornicy 
w domu rodzinnym Antosia raz za razem przerywają – wskazujące wręcz na para-
noję lękową – prośby zalęknionego burmistrza, by sprawdzić, czy pod oknem nie 
czai się i nie podsłuchuje ów groźny „szpieg” i „zdrajca”:

Pan kasjer uderzył kilka nowych tonów na gitarze, znowu odchrząknął i śpiewał nieco zniżonym 
głosem. 

[...]. 
W pokoju było cicho jak w kościele, tylko pani majorowa szlochała. Nagle pan burmistrz schwycił 

się za głowę.
– Za pozwoleniem! wyjrzyj, no, panie sekretarzu, na dziedziniec, czy czasem t e n... nie podsłuchu-

je pod oknem...
Sekretarz wybiegł, a obecni coś szeptali między sobą. Na dziedzińcu nie było nikogo.
– No – rzekł skończywszy pan kasjer – teraz zaśpiewam państwu coś bardzo zakazanego.
– Bój się Boga, człowieku – przerwał mu pan burmistrz – nie gub zacnej kobiety, która nas tak 

gościnnie przyjmuje... – I wskazał na moją matkę 27.

Wprowadzone tu i ówdzie świadome odstępstwa od wystylizowania narracji na 
przedstawioną we wspomnieniu autobiografię dzieciństwa umożliwiły autorowi 
Omyłki przyglądanie się opisywanym wypadkom z dwóch punktów widzenia: po 
pierwsze, z nieskażonej uprzedzeniami perspektywy typowej dla wrażliwości małe-
go dziecka, po drugie, z perspektywy osoby dorosłej, dobrze rozumiejącej wszelkie 
niuanse ówczesnych poglądów oraz rozmaitych, zarówno wewnętrznych, jak i ze-
wnętrznych uwarunkowań obserwowanych wokół postaw społecznych i politycz-
nych. W rezultacie przyjęcia przez narratora-bohatera tego rodzaju podwójnej 
optyki czy też podwójnego punktu widzenia można zauważyć analogiczną dycho-
tomię w stylistycznym ukształtowaniu narracji. 

Z jednej strony, dziecięcemu sposobowi oglądu świata została przyporządko-
wana farsowa tonacja stylistyczna, którą dobrze znamy choćby z noweli Grzechy 
dzieciństwa – wielokrotnie służy ona w Omyłce wzmocnieniu efektu komicznego. 
Częstokroć ma to miejsce w wątkach dotyczących zakamuflowanej satyry politycz-

27 P r u s, Omyłka, s. 17.
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nej. Np. w obrastającym w rozmaite konteksty literackie wątku ostrzenia pałasza 
i lania, jakie w następstwie Antoś otrzymuje od niańki, można dopatrywać się 
dyskretnej, a zarazem zjadliwej krytyki nieodpowiedzialności dowództwa oraz 
uczestników powstania styczniowego 28. Z drugiej strony, obserwowane z punktu 
widzenia osoby dorosłej zdarzenia ujawniają swój poważny, dramatyczny, w zakoń-
czeniu zaś nawet tragiczny wymiar. Gdyby nie przeciwwaga w postaci narracji 
ludycznej, niekiedy bliskiej grotesce, ów ton rzeczowej powagi mógłby przywodzić 
na myśl narrację typową dla mitycznej paraboli, opisującej tragiczne powikłania 
bohatera, który w pogardzie u ludzi i bogów kroczy przez życie wprost ku nieunik-
nionej śmierci, beznadziejnie zmagając się z ciążącym na nim przekleństwem, fatum.

6

Ów paraboliczny, a zarazem mito-krytyczny (rozumiany tu jako obnażający spo-
łeczno-narodowe mity i stereotypy) aspekt Omyłki można obserwować szczególnie 
dobrze na przykładzie kilku charakterystycznych cech konstrukcji świata przed-
stawionego. Najłatwiej dostrzegalne jest chyba moralne waloryzowanie kategorii 
przestrzennych. Usytuowanie domostwa „szpiega” i „zdrajcy” poza obrębem mia-
steczka, a więc niejako poza granicami narodowej ekumeny, urasta do rangi sym-
bolicznego gestu wykluczenia starego człowieka ze wspólnoty narodowej, potępienia 
i skazania go na banicję, a w ostatecznym efekcie – na śmierć cywilną. W tym, 
symbolicznym, sensie bohater zostaje uśmiercony jako osoba publiczna na długo 
przed chwilą, gdy zawiśnie na powstańczym stryczku. Już za życia staje się wy-
rzutkiem społecznym, ściągającym na siebie potępienie moralne, wypchniętym poza 
ramy wspólnoty do narodowego Szeolu przez tych, którzy postrzegani są przez ogół 
jako depozytariusze wartości patriotycznych, a jego pozbawiają prawa do uważania 
siebie za polskiego patriotę i do bycia tak traktowanym przez kogokolwiek. Prus 
zachowuje w tym względzie, rzeklibyśmy: morderczą konsekwencję – wyklęty przez 
małomiasteczkową wspólnotę „starzec zza olszyny” traci bowiem nie tylko dobre 
imię w znaczeniu przenośnym, lecz także, w znaczeniu jak najbardziej dosłownym, 
swoje zwykłe imię i nazwisko; ponieważ czytelnik nie dowiaduje się aż do ostatniej 
stronicy utworu, jak się ów nieszczęśnik nazywa. Koniec końców „szpieg” i „zdraj-
ca” traci również życie.

Ta na wskroś tragiczna postać staje się w pewnym sensie literacką hipostazą 
„innego” – rozumianego tu jako odszczepieniec ideowy, poddany opresji i wyklu-
czony z życia publicznego przez pozostałych członków narodowej ekumeny, widzą-
cych w nim istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz zdrowia moralnego mało-
miasteczkowej wspólnoty. Do rangi głęboko symbolicznych urastają dwie sceny, 
w których dochodzi do dramatycznej interakcji między tym niejako zainfekowanym 
złem „zdrajcą” a reprezentantami czystej pod względem moralnym społeczności. 
Charakterystyczne, iż w obu przypadkach elementem wywołującym konflikt jest 
podstawowy, tzn. umożliwiający przeżycie, pokarm: w pierwszej sytuacji chodzi 
o nabycie chleba w miejscowej piekarni przez „szpiega”, w drugiej zaś rzecz dotyczy 

28 Zob. F l i s - C z e r n i a k, Błędni rycerze i nauczyciele rozumności, s. 110.
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trudnej do przezwyciężenia niechęci, jaką budzi konieczność poczęstowania gorącym 
mlekiem starca zabłąkanego w śnieżnej zamieci.  

Nie zawadzi tu przypomnieć, iż z dawien dawna dzielenie się pokarmem ucho-
dzi za elementarną powinność wobec bliźniego, nie tylko wobec członka rodziny 
czy sąsiada, lecz także wobec obcego. Umieszcza się ją w rzędzie kardynalnych, 
powszechnie obowiązujących imperatywów moralnych, które leżą u podstaw naj-
starszych rytuałów o charakterze wspólnototwórczym. Jej pogwałcenie zawsze było 
postrzegane jako głęboko nieludzkie i mogło być usprawiedliwione jedynie w wy-
jątkowych sytuacjach. 

Przypomnijmy zatem, że młody Antoś jest najpierw świadkiem samosądu, in-
spirowanego przez kasjera, nad wychodzącym ze sklepu starcem z bochenkiem 
chleba w ręce, który ten, salwując się ucieczką, upuszcza na ziemię. Innym razem, 
kiedy podczas ostrej zamieci bliski zamarznięcia „szpieg” trafia do obejścia rodziny 
Antosia, wrogo nastawiona do starca matka chłopca z najwyższym trudem nakła-
nia służbę, by ktoś zechciał łaskawie pokrzepić przemarzniętego wędrowca kubkiem 
gorącego napoju:

Matka patrzyła, jakby rozmyślając. Nagle rzekła do kucharki głosem dziwnie twardym:
– Niech Katarzyna da panu gorącego mleka.
Gość wciąż stał i patrzył na matkę niebieskimi, łagodnymi oczyma.
– Prędzej! – z gniewem powtórzyła matka, widząc, że nie spełniają jej rozkazu.
Mleko stało już ugotowane na kominie. Kucharka zdjęła z półki stary garnczek i z taką niechęcią 

nalała, że wychlapało się na podłogę.
– Podajcie tam, Łukaszowa – rzekła do niańki.
– Bo ja chcę! – odparła niańka. – Niech poda Walek...
– Bo ja głupi! – mruknął parobek.
– Podaj, Walek! – odezwała się moja mama.
– Taki to z ciebie i chłop, co się boisz – wstydziła go niańka.
Chłop powoli wziął do rąk garnczek i postawiwszy go na ławce, rzekł do przybyłego:
– Namcie ta... 29

Z całą mocą ujawnia się w tej scenie skrajnie negatywny stosunek członków 
lokalnej wspólnoty do wykluczonego starca, nacechowany obrzydzeniem, które 
ulega niejako substancjalizacji i ze wstrętu moralnego przeradza się w fizyczny. 
Ilustruje to kolejny, wysoce symboliczny, szczegół. Otóż zaraz po wyjściu starca, 
poczęstowanego gorącym mlekiem, gospodyni domu – matka Antosia – każe pa-
robkowi wyrzucić naczynie, z którego pił ów rzekomy zdrajca narodu. Chłop na-
tychmiast wynosi ostrożnie ów niejako zakażony kubek na podwórze i z impetem 
roztrzaskuje go o ziemię „tak, że skorupy zadźwięczały aż pod oborą” 30. 

Scena ta zawiera w sobie znamienne implikacje dotyczące postrzegania rzeczy-
wistości w kategoriach mitycznych; w tym wypadku chodzi o przeniesienie odrazy 
moralnej w sferę odczuć fizyczno-zmysłowych. Charakteryzuje się ono m.in. trak-
towaniem treści ideowych uważanych za niebezpieczne jako wysoce zaraźliwych 
także w sensie dosłownym, fizycznym. Jest rzeczą znamienną, iż oprócz ludzi nie-
wykształconych, reprezentowanych tu przez służbę domową, zgubnej sile tego ro-
dzaju mitycznego myślenia ulega także matka Antosia, która należy przecież do 

29 P r u s, Omyłka, s. 28–29.
30 Ibidem, s. 31.
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ścisłej elity w obrębie lokalnej społeczności i funkcjonuje w niej na prawach nie-
kwestionowanego autorytetu moralnego. Tymczasem niczym zabobonna wieśniacz-
ka nakazuje ona natychmiast pozbyć się przedmiotu, z którym zetknęły się usta 
domniemanego odszczepieńca, jakby kierowana obawą, iż owe nieczyste treści 
wypełniające jego duszę, zdeprawowaną przez szpiegostwo i zdradę, mogłyby prze-
nieść się na innych drogą kontaktu fizycznego – niejako z ust do ust – i w ten spo-
sób przeniknąć do umysłu każdego, kto zechciałby się napić z zarażonego zdradą 
naczynia, co wystawiłoby go na ryzyko śmiertelnie groźnej infekcji. W tej sytuacji 
izolowanie skażonego moralnie osobnika jawi się jako rzecz nie tylko oczywista, ale 
wręcz pożądana przez wzgląd na dobro pozostałych członków narodowej ekumeny.

Ów pozbawiony imienia, odrzucony przez bliźnich starzec staje się hipostazą 
„innego”, groźnego monstrum, którym straszy się nieposłuszne dzieci, w tym także 
osobę będącą podmiotem narracji, Antosia. To z kolei prowadzi nas w stronę rozu-
mienia roli starca jako symbolicznej figury „innego”, występującego tu w funkcji 
kozła ofiarnego. Jego męczeńska śmierć staje się niezbędna dla zainicjowania 
procesu oczyszczenia – w wymiarze moralnym – i konsolidacji wspólnoty lokalnej. 
Symboliczny sens tego wątku w utworze Prusa stanie się jeszcze bardziej oczywisty 
wówczas, gdy uzmysłowimy sobie, że ów wykluczony z obrzędu narodowej komunii 
starzec, uznany za zdrajcę, w istocie zaś będący nie tylko przykładnym patriotą, 
lecz również prawdziwym bohaterem, staje się w zakończeniu utworu nie tyle sym-
bolicznym kozłem, ile raczej barankiem ofiarnym, złożonym na ołtarzu polskiego 
patriotyzmu, a nawet więcej – męczeństwa całego narodu w walce o utraconą wol-
ność ojczyzny 31. 

31 Dość liczne cytaty z dzieł innych autorów, a także pośrednie nawiązania do tradycji literackiej oraz 
rozmaite gry intertekstualne występujące w Omyłce skłaniają do snucia różnorakich pomysłów 
interpretacyjnych. Np. Flis-Czerniak dostrzega pewną paralelę ideową między kreacją tytułowego 
bohatera Sienkiewiczowskiego Latarnika a ideową sylwetką „starego człowieka” (wzorowanego być 
może, jak było powiedziane, na biografii Supińskiego), który urasta do roli proroka in spe, niosą-
cego oświecenie narodowi pogrążonemu w stanie mentalnego zaciemnienia. Bohater Omyłki prze-
zwycięża mentalne ograniczenia, które pętały i ostatecznie obezwładniły Skawińskiego: „Skawiński 
nie wraca do kraju, gdyż żyje romantyczną ideą Ojczyzny z ducha [...]. Bohater staje się w ten 
sposób poniekąd figurą b ł ę d n e g o  r y c e r z a, D o n  K i c h o t a, który [...] podąża za wytworami 
swojej wyobraźni, biorąc je za rzeczywistość”; „bezimienny starzec z Omyłki powraca [...], by jak 
R o b i n s o n  K r u s o e  pracować w materii, którą romantyzm – wedle słów Supińskiego – chciał 
splugawić” (F l i s - C z e r n i a k, Błędni rycerze i nauczyciele rozumności, s. 121, 128). A zatem – jak 
dowodzi badaczka – to on, a nie Skawiński, jest prawdziwym latarnikiem, drogowskazem dla na-
rodu upokorzonego, udręczonego przez historię, pomagającym zbłąkanym na romantycznych 
manowcach odnaleźć właściwy kierunek: „Prus w zakończeniu swojego utworu ukazuje [...] grób 
[...] – czarny drewniany krzyż, na którym zapisane słowa uległy już prawie zatarciu, odczytać tylko 
można dwa wyrazy: »ś w i a t ł o ś ć  w i e k u i s t a«. Obok niego zaś znajduje się źródło. To wyraźny 
symbol odrodzeńczy. Czarny krzyż [...] pełni bowiem w utworze funkcję zapomnianego, alterna-
tywnego wobec rycerskiego grobowca ze Śpiewów historycznych, miejsca mocy dla narodu. To 
prawdziwa l a t a r n i a  świecąca w ciemności [...]” (ibidem, s. 118). Swoje rozważania Flis-Czerniak 
pierwotnie zakończyła zastanawiającą supozycją, która w nowszej wersji artykułu została opusz-
czona: „W 1885 roku w szkicu krytycznym poświęconym Farysowi Prus pisał o Mickiewiczu: »Był 
on arcykapłanem, który opowiada swemu narodowi, jakim jest? Ale nie był prorokiem, który uczy 
naród, jakim być powinien, a jakim być nie powinien?« Zdaniem pisarza, a wysnuć to możemy 
z Omyłki, takim prorokiem mógłby być... Supiński” (F l i s - C z e r n i a k, Odczynianie uroków, czy-
li Supiński kontra Mickiewicz, s. 96). Dodajmy od siebie, iż użyty tu tryb warunkowy osłabia możli-
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Można w tym wątku dostrzec nacechowane łagodną ironią odwołanie Prusa do 
idei mesjanizmu romantycznego o stricte religijnym podłożu: w roli mesjańskiego 
męczennika nie występuje tu narodowa zbiorowość, jak deklaruje to pewien nie-
ortodoksyjnie myślący ksiądz z III części Dziadów Mickiewicza, lecz stająca w obro-
nie najwyższych wartości jednostka, potępiona i skazana na śmierć przez tę właśnie 
zbiorowość, pogrążoną w patriotycznej ekstazie. Wygląda wręcz na to, że autor 
Omyłki wdaje się tu w dyskretną polemikę z pełnymi egotyzmu, zadufania i krzy-
kliwego zadęcia postawami romantycznych z ducha patriotów, karmiących się 
ideami wyczytanymi w arcydziełach wielkiej trójcy wieszczów romantycznych. 

Prus zdaje się w Omyłce skłaniać raczej ku apoteozie cichego, bezimiennego 
bohaterstwa charakterystycznego 32, np. dla późnego Mickiewicza z okresu Liryków 
lozańskich czy Zdań i uwag. Wyostrzając ad extremum interpretację tego wątku, 
można stwierdzić, iż dramatyczne wypadki, do jakich dochodzi w jednej z niczym 
nie wyróżniających się prowincjonalnych miejscowości, czynią z niej swoisty naro-
dowo-patriotyczny mikrokosmos. W jego centrum wznosi się symboliczna Golgota 
z szubienicą przeznaczoną dla ofiarnika 33, cichego i łagodnego niczym biblijny 

wość wcielenia się Supińskiego w taką właśnie rolę na ideowym planie dzieła Prusa. Nie sposób 
bowiem nie skonstatować, że „staremu człowiekowi”, podobnie jak licznym jego wielkim poprzed-
nikom w tej roli, nie udało się ostatecznie zostać prorokiem między swymi – odrzucony i pohańbio-
ny, przegrywa z kretesem na wszystkich polach. Pozostaje jedynie nadzieja na to, że jego męczeńska 
ofiara wyda jakieś owoce w dalekiej przyszłości, a jeśli się weźmie pod uwagę dystans czasowy, 
który dzieli śmierć bohatera od czasu narracji wspomnieniowej, perspektywa ta wydłuża się niemal 
w nieskończoność.

32 Co ciekawe, idea „cichego bohaterstwa” bywa często kojarzona z pierwiastkiem żeńskim, z natury 
łagodnym i pokojowym – w opozycji do wojowniczego pierwiastka męskiego. Tak np. przedstawia 
tę kwestię M. B r u c h n a l s k a  w książce Ciche bohaterki. Udział kobiet w powstaniu styczniowym. 
(Materiały) (Miejsce Piastowe 1933, s. 373–374): 

 „Wyraz »bohaterstwo« mieści w sobie pojęcie czynu śmiałego, dokonanego z świadomością w obronie 
wiary, ziemi, idei lub osób drogich, a zagrożonych przez wroga. Czyn nie baczący na bezpieczeństwo 
własne, przeciwnie, narażający życie człowieka, który je składa na ołtarzu dobra ogólnego bez wi-
doków i marzeń jakiejkolwiek nagrody [...]. 

 Jedyne prawdziwe męstwo to czyn nie napastnika, lecz obrońcy wiary, mowy, ziemi czy tej wielkiej 
rodziny, która się narodem nazywa. [...] Lecz i w tym bohaterstwie, na wskroś etycznym, polskim, 
dwa są różne rodzaje: jedno odpiera wroga z bronią w ręku, drugie ciche, pełne pracy wytrwałej 
wśród niebezpieczeństw, apostołuje miłość mowy, wiary i ziemi ojczystej, a szczególnie w czasach 
niewoli i ucisku. 

 [...] Cnoty ich będą nie błyskotliwe: po prostu oparte na trwaniu w pracy przepojonej miłością 
i jedynie miłością tchnące. Za tę ich pracę, za tę naukę, którą głoszą, czeka je włóczenie po wię-
zieniach, plagi, zsyłka na Sybir, a nawet katorga, czeka je nawet nieraz śmierć w płomieniach we 
własnym drogim domu”. 

 W tej perspektywie „stary człowiek” z Omyłki jawić się musi w rzeczywistości przedstawionej utwo-
ru jako osobnik pozbawiony elementarnej cnoty bohatera romantycznego, którą jest męstwo, 
jednoznacznie kojarzone tam z męskością; nie dziwi zatem fakt, że staje się on również przedmio-
tem pogardy jako istota z gruntu niemęska, nie wchodząca w konfrontację z oszczercami i prze-
śladowcami, którzy, nawiasem mówiąc, swoimi postawami bardziej przypominają zgraję nieroz-
garniętych młokosów niż wspólnotę dojrzałych mężczyzn.

33 Podobnie O l s z e w s k a  (op. cit., s. 288) dostrzega w zakończeniu utworu nawiązania do wątków 
ewangelicznych: „W świat naturalnego ładu, rządzącego się swoimi, odwiecznymi prawami wpisa-
ny został [...] element sprzeczny z tym porządkiem – drzewo, które spełniło funkcję krzyża-szubie-
nicy, płaczące krwawymi łzami oraz krzyż sczerniały ze starości na zapomnianej mogile starca. 
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baranek, biorącego na siebie winy całej tej buńczucznej, nieprzyzwoicie zadufanej 
w sobie, w istocie zaś krańcowo niedojrzałej w wymiarze moralnym i politycznym 
wspólnoty, która przez swoje umysłowe ograniczenie skazuje go na ostracyzm, 
odnosząc się doń z najwyższą pogardą, przechodzącą w fizyczny wstręt, ostatecznie 
zaś denuncjuje go, wydając go tym samym na haniebną śmierć.

Ironia Prusa wynika nie tylko z faktu, że bardziej niż nacechowane patosem 
i dezynwolturą przysłowiowe potrząsanie szabelką, kojarzone zwykle z romantycz-
nym wzorcem bojownika i patrioty, zdaje się przemawiać doń idea cichego boha-
terstwa reprezentowana przez postawy wszystkich tych obywateli dawnej Rzeczy-
pospolitej, którzy wiernie, a zarazem bezimiennie służą ojczyźnie oraz wartościom 
ogólnoludzkim, tych, którzy za wszelką cenę unikają rozgłosu, konsekwentnie 
pozostając na uboczu wielkich wydarzeń społecznych i politycznych. Ironia pisarza 
płynie również stąd, że ma on dojmującą świadomość trudnych do przewidzenia, 
niebezpiecznych konsekwencji, stanowiących niejako produkt uboczny każdego 
aktu zaangażowania się jednostki ludzkiej w najżywotniejsze sprawy ogółu. W tym 
sensie tytułowa, tragiczna w skutkach, omyłka jawi się jako nieunikniona cena, 
którą taka aktywna społecznie jednostka winna zawsze wliczać w koszta swoich 
działań przedsiębranych na rzecz dobra wspólnego i którą zazwyczaj przychodzi jej 
zapłacić. Na niezwykle trafne uchwycenie przez Prusa tej prawidłowości dziejowej 
zwróciła uwagę Maria Konopnicka w krytycznym omówieniu Omyłki, trzeźwo kon-
statując na marginesie lektury, iż wydatkiem, jaki społeczeństwo ponosi każdora-
zowo w wyniku przemian historyczno-politycznych, są ofiary wybierane przez los 
spośród inspiratorów tych przemian, ich przywódców i uczestników. Warto zacy-
tować tu dłuższy wyimek z owej recenzji dzieła Prusa, gdyż te nasycone spokojną 
mądrością słowa po dziś dzień pozostają w pełni aktualne:

w życiu jeśli zdarzają się k o m e d i e  o m y ł e k, t r a g e d i e  omyłek bywają nierównie częstszymi, 
a w niektórych wyjątkowych chwilach politycznego bytu nieuniknionymi prawie. I to właśnie stanowi 
najwyższą ich tragiczność. Są położenia, w których najszlachetniejsi się mylą, a najzacniejsi padają 
ofiarą omyłek. Bywa tak wszędzie, ale u nas częściej niż gdziekolwiek.

„Smutny, więc gotów do bitki” – mówi o Beniowskim Słowacki. Nieszczęśliwy, więc szukający do-
okoła sprawców swojego nieszczęścia – można by powiedzieć o narodzie, który cierpi. W popłochu 
klęski niezmiernie jest trudno pochwycić logiczny bieg i związek przyczyn, które ją wywołać mogły. [...]

Zaczyna się tedy ten sąd Boży, noszący w sobie wszystkie zarody omylności ludzkiej, to namiętne 
poszukiwanie winnych, którzy muszą iść na okup dziejowego momentu, jeśli moment ten ma znaleźć 
usprawiedliwienie swoje w historii; zaczyna się to gorące ferowanie wyroków przez tych, którzy sami 
zostali przez los zadekretowani. Padają stronnictwa albo też jednostki. Lecz jeśli upadek stronnictw 
może być dramatem, upadek jednostek najczęściej bywa tragedią 34.  

Krzyż i krwawe łzy budują tu aluzję do męki Chrystusa”. Badaczka, przywołując fragment z Ewan-
gelii według św. Łukasza: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swo-
jej ojczyźnie” (Łk 4 24), konkluduje: „Prorok mówiący narodowi rzeczy niepopularne, nie schlebia-
jący opinii publicznej, wytykający błędy społeczności, skazany jest na zagładę. W swym poniżeniu 
i jednocześnie pełnym pokory znoszeniu niezawinionego cierpienia i męczeństwie za sprawę ogółu 
starzec niewątpliwie przypomina Chrystusa, a wtedy, przy takim odczytaniu Omyłki, Dobrzański 
zamienia się w Piłata, a kasjer staje się Judaszem” (ibidem).

34 M. K o n o p n i c k a, „Omyłka”. Opowiadanie Bolesława Prusa. W: Publicystyka literacka i społecz-
na. Wybór, oprac. J. B a c u l e w s k i. Warszawa 1968, s. 205–207. Pierwodruk: „Gazeta Polska” 
1888, nr 16. 
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Sposób naświetlenia tej kwestii w dziele Prusa zdaje się wskazywać na fakt, że 
w tym wypadku pisarzem kierowała raczej intencja publicystyczna niż zamysł 
stworzenia wielkiej paraboli, przesuwającej intelektualny środek ciężkości utworu 
w stronę uogólnień historiozoficznych. Trzeba z całą mocą podkreślić, iż ostrze swej 
polemiki kieruje autor Omyłki nie tyle przeciwko postawom patriotycznym jako 
takim, ile raczej przeciw spopularyzowanemu, niekiedy wręcz zwulgaryzowanemu 
pojmowaniu oraz manifestowaniu miłości ojczyzny w sposób charakterystyczny dla 
jej wersji skrajnie uwznioślonej, a przy tym głęboko zmitologizowanej, tzn. takiej, 
którą wypracowała i upowszechniła literatura romantyczna, zwłaszcza w nurcie 
mesjanistycznym. 

Tego rodzaju patriotyzm, oderwany od realiów powstaniowych, przeradza się 
w omawianym utworze we własną karykaturę 35, stając się niekiedy swoim zaprze-
czeniem: groteskowym, a zarazem niebezpiecznym narzędziem walki z rzekomymi 
odstępcami od wspólnej sprawy, którą jest wydźwignięcie ojczyzny z upadku i od-
zyskanie suwerenności.

7

Nie odnajdziemy w Omyłce wyraźnej puenty fabularnej ani też sformułowanej wprost 
oceny moralnej dotyczącej postępowania którejkolwiek z przedstawionych w dziele 
postaci. Mimo to publicystyczny wymiar tekstu wydaje się aż nadto widoczny. Re-
alizuje się on jednak na płaszczyźnie czysto literackiej i warto podkreślić, iż jest to 
zrobione niezwykle nowocześnie jak na tamte czasy – wzorem Flauberta rezygnuje 
Prus z uprzywilejowanej pozycji narratora jako superarbitra dzierżącego władzę 
rozstrzygania o wszystkim w ramach powieściowego świata; oddaje głos swoim 
bohaterom, aby ci sami mogli mówić za siebie i w ten sposób sami sobie wystawiać 
świadectwo moralne. 

Oprócz diagnozy mechanizmów wspólnototwórczych, polaryzujących członków 
małomiasteczkowej społeczności według prostej dychotomii: swoi–obcy, fabuła 
dzieła Prusa implikuje także istotną przestrogę skierowaną pod adresem całej uci-
skanej przez zaborców wspólnoty narodowej, która, jak zauważył jeden z wieszczów, 

35 F l i s - C z e r n i a k  (Błędni rycerze i nauczyciele rozumności, s. 97–98) słusznie zauważa, iż w swo-
im rozumieniu patriotyzmu Prus zdaje się dystansować od zdewaluowanych wzorców romantycz-
nych, które na gruncie małomiasteczkowych wspólnot przekształcają się po jakimś czasie w swo-
je własne przeciwieństwa, komiczno-groteskowe, niekiedy zaś spotworniałe w niebezpieczny sposób. 
Badaczka dowodzi: 

 „mamy [...] do czynienia [m.in. w postaci kasjera] z karykaturalnym przedstawieniem siły oddzia-
ływania na społeczeństwo strywializowanych wzorców zachowań romantycznych: sentymentalnych, 
a przede wszystkim patriotycznych. Jednym słowem – to c z a r  r o m a n t y c z n y  w  k a r y k a-
t u r z e.

 W kilkanaście lat później Prus w Kronikach napisze: 
 »Prawdziwy bohater żyje zazwyczaj cicho w społeczeństwie [...]. Ale obok prawdziwych, do czasu 

niewidzialnych bohaterów, istnieją całe legiony ‘kandydatów do bohaterstwa’ [...].
 Prawdziwy bohater daje ludzkości swój czyn, ale ‘kandydat na bohatera’ w taki sposób rozmawia, 

takie robi miny, tak ubiera się i takie wygłasza poglądy, jakie – jego zdaniem – powinny cechować 
prawdziwych bohaterów. 

 Nieustanna poza i wiekuista deklamacja o nadzwyczajnych poświęceniach, a przy tym – zaniedby-
wanie codziennych obowiązków oto cechy kandydata na bohatera«”. 
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nawet na emigracji nie jest w stanie wyzbyć się wewnętrznych animozji, „niewczes- 
nych zamiarów, za późnych żalów, potępieńczych swarów”. Przestroga ta ma dwo-
jaki charakter. Z jednej strony, dotyczy niebezpieczeństw będących konsekwencją 
odrębności poglądów politycznych, które w sytuacji zewnętrznego zniewolenia są 
często traktowane przez znaczącą część zbiorowości jako przejaw niebezpiecznego 
wolnomyślicielstwa, z drugiej zaś, odnosi się do zgubnych skutków indolencji umy-
słowej i oportunizmu, jakie z reguły cechują prawowierną, lecz zachowawczą więk-
szość.

W takich warunkach możliwość popełnienia rozmaitego typu omyłek na płasz-
czyźnie politycznej, społecznej i moralnej, takich jak choćby ta tytułowa z dzieła 
Prusa, staje się ceną za patriotyczne zaangażowanie, którą zwykły płacić jednostki 
niepokorne, chcące zachować niezależność. Z kolei takie cechy postawy, jak bier-
ność i indolencja poszczególnych członków wspólnoty narodowej otwierają pole do 
egoistycznego nadużywania najwyższych wartości przez rozmaitej maści kariero-
wiczów, którzy z reguły uaktywniają się w momentach kryzysowych. Ich symbo-
licznym upostaciowaniem jest kasjer, największy tchórz i dekownik, sprawca 
wszystkich nieszczęść. Jako komentarz do tych konstatacji można przywołać 
stwierdzenia Tokarzówny ze szkicu o autobiograficznych kontekstach Omyłki:

Już w r. 1863 uświadomił sobie [Prus] [...] wystarczająco dotkliwie prawdę, że wielkie wydarzenia 
stwarzają bohaterów i pseudobohaterów, z których pierwszych cechuje umiar słowa, a nawet, zwłaszcza 
w sytuacji powstań, milczenie, drudzy zaś zwykli niedosyt zasług nadrabiać stwarzaniem pozorów, 
a tchórzostwo pokrywać samochwalstwem 36.

Grzech większości, do której należy dawny przyjaciel rzekomego zdrajcy, na-
uczyciel Antosia, pan Dobrzański, sprowadza się natomiast w głównej mierze do 
zaniedbania, zgubnej bierności w sytuacji, gdy do tego, by rozładować nabrzmie-
wający konflikt, prowadzący ostatecznie do tragedii, wystarczyłyby wypowiedziane 
w miejscu publicznym najprostsze słowa, które, dodajmy, nie wymagałyby chyba 
jakiejś szczególnej odwagi cywilnej – słowa zrozumienia, tolerancji i, jeśli nie miło-
ści bliźniego, to przynajmniej poszanowania dla poglądów jednostki odmiennych 
od przekonań ogółu. Znajduje to dobitny wyraz choćby w scenie publicznego upo-
korzenia starca podczas zakupów w miasteczku:

Załatwiwszy sprawunek, mieliśmy już wracać do domu, gdy nagle rozległa się wrzawa na rynku. 
Wybiegłem przed sklep i zobaczyłem starego, wysokiego człowieka, który wychodził z piekarni z chlebem 
pod pachą. Tłum wyrostków zabiegł mu drogę i krzycząc, począł rzucać bryłami. Przez chwilę napad-
nięty stał bez ruchu; gdy go jednak uderzyło parę kamieni i spadła mu czapka, upuścił chleb na ziemię 
i począł uciekać. Widok jego białej jak mleko głowy i sztywnych ruchów bolesne zrobił na mnie wraże-
nie. Przyszły mi na myśl owe męczące sny, w których wyobrażałem sobie, że mnie także ktoś goni i że 
nie mogę uciekać.

W tej chwili usłyszałem za sobą głuchy okrzyk. To pan Dobrzański wyszedł ze sklepu i żółty, z sze-
roko otwartymi oczyma, patrzył w stronę ściganego. 

[...] 
Teraz spostrzegł go pan kasjer i począł iść ku nam. Z jego twarzy biło takie zadowolenie, że na ten 

widok zapomniałem o skrzywdzonym człowieku.
– Dzień dobry, panie Dobrzański!... Udało nam się, nieprawda? – rzekł cicho pan kasjer.
Nauczyciel milczał.

36 T o k a r z ó w n a, op. cit., s. 158.
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– To ja zrobiłem – szeptał kasjer stukając się palcem w wykrochmaloną koszulę – ja!... Tak należy 
karać zdrajców.

– To pan zrobiłeś?... – odezwał się głucho mój nauczyciel.
– Ja!... Będą teraz wiedzieli – dodał – kto tu znaczy...
Stary podniósł z ziemi papier i laskę, i zabierając się do powrotu, rzekł szczególnym tonem:
– O, toś pan dużo zwojował!...
A potem szepnął do siebie:
– Nie może być inaczej 37.

Sens wypowiedzianych na odchodne słów Dobrzańskiego nie jest do końca 
jasny. Staje się on zrozumiały dopiero wówczas, gdy uzmysłowimy sobie istotę 
oszczerczych zarzutów kierowanych przez opiniotwórczych mieszkańców miejsco-
wości pod adresem starca. Pierwszy z zarzutów: „zdrajca”, stawia nazwanego tak 
bohatera w rzędzie osobników należących do tzw. Judaszowego nasienia, czyli 
gatunku ludzkiego najbardziej plugawego w oczach opinii społecznej. Drugi: „szpieg” 
– jeszcze bardziej pogarsza status społeczny podejrzanego, gdyż sygnalizuje nie 
tylko automatyczne wykluczenie go ze wspólnoty narodowej, ale nawet znacznie 
więcej – wyjęcie go spod prawa, także w wymiarze potępienia moralnego: 

„Nie ma bardziej upodlającego nazwiska, któreby tak nieodwołalnie niosło z sobą potępienie, jak 
miano szpiega...” – pisał Kraszewski w 1864 roku na kartach powieści Szpieg – „Dla szpiegów nie ma 
litości i przebaczenia” 38.

A zatem sens końcowych słów Dobrzańskiego sprowadza się do takiej oto kon-
statacji: skoro tamten poważył się splugawić największe narodowe świętości, nie 
mogło spotkać go za to nic lepszego niż publiczny lincz moralny, sam sobie na to 
zapracował. Wracając zaś do głównego wątku analizy, odnotujmy, iż na przykładzie 
opisanych w utworze zachowań prominentnych członków lokalnej wspólnoty dosko-
nale uwidacznia się szkodliwa, a w niektórych przypadkach niszcząca moc stereo-
typów. Jednym ze skutków jest ostracyzm społeczny, prowadzący do wykluczenia 
tych, którzy ośmielają się na forum publicznym forsować własne przekonania i tym 
samym kwestionować autorytet zbiorowości, a także ideową jedność wspólnoty. 
Oskarżany o zdradę stary człowiek wypowiada znamienne w tym kontekście słowa, 
a dzieje się to w kulminacyjnym, pod względem dramatycznym, momencie utworu:

Nauczyciel wystąpił krok naprzód.
– Prawda – odparł – służyliśmy razem. Byłeś waleczny i zdolny. Ale na emigracji szatan cię opętał...
– No, i cóż zrobił ze mną ten szatan?
– Siałeś niezgodę... osłabiałeś ducha...
– A tak – westchnął starzec. – Ja osłabiałem, ale za to wy umacnialiście go. Zaręczaliście, że po-

mogą Francuzi; ja twierdziłem, że nie pomogą. Czy pomogli?... Wierzyliście w ruch piętnastu milionów 
chłopów, a ja nie wierzyłem. Gdzież dzisiaj są te miliony?... Dowodziliście, że rękami weźmiecie karabi-
ny, a karabinami armaty, a ja was przekonywałem, że sto karabinów znaczy więcej aniżeli tysiąc gołych 
rąk. Zakrzyczeliście mnie. A teraz – masz odpowiedź!...

I wskazał krwawe piętna chustki, którą brat miał związane czoło.
Nauczyciel spuścił głowę. Matka przytulona do brata drżała, a mnie zdawało się, że między dwoma 

starcami odbywa się jakiś wielki sąd.
– I to nazywa się zdradą? – mówił gość z uniesieniem. – Wypowiadać swoje przekonania jest obo-

wiązkiem obywatelskim, i dopiero wy zrobiliście z tego występek. Powiesz, że niezgadzanie się z wolą 

37 P r u s, Omyłka, s. 23–24.
38 M i c i ń s k a, op. cit., s. 226. 
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ogółu psuje karność publiczną; ale czy to wy byliście ogółem? Byliście partią i ja partią, a przecież ja 
was nie nazywałem zdrajcami 39.

Nietrudno rozpoznać w przytoczonym fragmencie ironiczne, a tym samym – kry-
tyczne odwołanie pisarza do powszechnego mniemania, według którego to nie jed-
nostka, choćby była najmędrsza, lecz zbiorowość ma ostatecznie słuszność. Sedno 
owego, nie pozbawionego pewnych racji, przekonania, w istocie zaś – populistyczne-
go przesądu, ilustruje doskonale słynne powiedzenie, ukute przez żyjącego w VIII wie-
ku anglosaskiego uczonego, Alkuina: „Vox populi vox Dei”, do którego autor Omyłki 
czynił aluzję w drugiej, ostatecznie zarzuconej, wersji tytułu swego dzieła. Jeśli się 
weźmie pod uwagę kontekst autobiograficzny omawianego utworu, to nie ulega wąt-
pliwości, że ironia Prusa ma tu raczej gorzki posmak – wszak sam autor Omyłki 
niejeden raz sparzył się boleśnie, manifestując swoje votum separatum wobec opinii 
publicznej, choćby w tych przypadkach, w których wskazywał, jak niebezpieczne 
konsekwencje może mieć bezkrytyczne uleganie zbiorowym emocjom, choćby czy-
niono to w najlepszej wierze. To samo dotyczy wdrażania w praktykę polityczną 
postaw i zachowań przejętych wprost z literatury romantycznej, niejednokrotnie 
żenująco uproszczonych i strywializowanych, a mimo to funkcjonujących w polskim 
społeczeństwie na prawach niekwestionowanych aksjomatów patriotycznych. 

Abstrahując od analizy dotyczącej problematyki Omyłki, zauważmy na koniec, 
że miary ironii, dość bolesnej w kontekście wielkich zasług tego wybitnego pisarza 
i publicysty na polu literatury polskiej, dopełnia również fakt, iż choć był on jednym 
z pionierów formacji ideowej propagującej prymat rozumu nad rozmaitymi wierze-
niami i przesądami, mógł tylko pomarzyć o uhonorowaniu go medalem z wygrawe-
rowaną na nim panegiryczną inskrypcją w rodzaju „Sapere auso” – takiego np., jaki 
niegdyś z rąk ostatniego polskiego monarchy otrzymał pewien zasłużony na polu 
publicznym oświeceniowy duchowny z zakonu pijarów w uznaniu dla swoich cnót 
obywatelskich: odwagi w myśleniu, pisaniu i działaniu.

A b s t r a c t

BOGUSŁAW GRODZKI Maria Curie-Słodowska University, Lublin

IT IS NOT A COUNTRY FOR PEOPLE WHO THINK OPPOSITE ON THE PROBLEM OF 
NATIONAL COMMUNITY CONSOLIDATION AS BASED ON BOLESŁAW PRUS’ “OMYŁKA” 

(“THE MISTAKE”)

The article contains an analysis of rules appropriation mechanisms and political discourse principles by 
national community in the situation of internal and external threat. Such a situation was faced by Polish 
political opposition after the fall of the November Insurrection, especially that part of it which decided to 
return to Poland from emigration. Omyłka (The Mistake) by Bolesław Prus is a literary account of a sim-
ilar process, namely consolidation of local community threatened by partitioners’ persecution. A side 
effect of the consolidation process is radicalisation of attitudes and views’ uniformisation. All of them are 
voiced spontaneously in a given community, here–the national community expressing patriotic views. 
Other effect of the consolidation process in that group described by Prus is elimination of internal op-
position. It results in exclusion of those who uncritically do not approve of all patterns of thinking and 
who are often seen as more dangerous than true enemies from the outside. All that makes favourable 
conditions for expansion of each kind of opportunists who become active. Many a time the opportunists 
take the initiative to the great detriment of the community’s social and political development. 

39 P r u s, Omyłka, s. 68–69.
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O „FARAONIE” BOLESŁAWA PRUSA – STAROŻYTNY EGIPT I KONTEKST 
POLSKI

Powieść historyczna jest tylko wypowiedzią na temat przeszłości, a nie jej wiernym 
odbiciem. Przeszłość zdarzyła się w określony sposób i nie mamy na to wpływu. 
Nie ma powrotu do przeszłości. Nic na nią nie poradzimy. Niekiedy za mało o niej 
wiemy albo nasze wyobrażenie o niej jest zgoła mylne. Gdyby ktoś wątpił o tym, że 
przeszłość naprawdę była i że nie jest tylko złudzeniem, to jej nędzne resztki są 
wśród nas. Archeologia to sztuka rozpoznawania tych szczątków, które mniej wię-
cej tak się mają do minionej rzeczywistości, jak martwa natura do żywych kwiatów, 
owoców i zwierząt.

Powieść Bolesława Prusa Faraon nie jest ani wiernym obrazem starożytnego 
Egiptu, ani artystycznym uzupełnieniem XIX-wiecznej literatury naukowej. Dzieło 
Prusa otaczała i otacza atmosfera nie zawsze przychylna. Zarzucano mu m.in. 
„przerosty dydaktyzmu”. W dodatku ekskursy dydaktyczne oraz informacje w za-
mierzeniu encyklopedyczne rozsiane po całej książce dawno utraciły znamiona 
użyteczności. Prus jako autor Faraona był i jest w Polsce krytykowany, bagatelizo-
wany i może wręcz skazany na powolne zapomnienie wskutek słabnącego zainte-
resowania młodszych czytelników. 

Natomiast dawniejsi entuzjaści rzekomej wiedzy Prusa o Egipcie byli niefachow-
cami, a nawet ignorantami w tej dziedzinie. Prusa wszakże trudno winić za ich 
pełne zachwytu wypowiedzi. Słyszałem, co prawda, że w pewnym polskim ośrodku 
uniwersyteckim jeszcze niezbyt dawno temu zalecano Faraona studentom historii 
jako lekturę dydaktyczną, jednak nie wiem, czy wiadomość ta jest ścisła i wiary-
godna. Inna sprawa, że bez takich zaleceń ci młodzi czytelnicy może by tej książki 
w ogóle nie poznali.

Niedawno (w 2014 r.) ukazało się nowe wydanie Faraona, określone w podty-
tule jako wydanie analityczno-krytyczne 1. Jest to informacja nieścisła. Wydanie 

1 B. P r u s  (A. G ł o w a c k i), Faraon. Wydanie analityczno-krytyczne z ilustracjami E. O k u n i a. 
(Redakcja i projekt graficzny A. N i w i ń s k i). Warszawa 2014. 

 Po tekście powieści znajduje się dodatek Wokół „Faraona”. Eseje uzupełniające, gdzie opublikowa-
no następujące prace komentujące dzieło Prusa: M. B i e r n a c k a, Okuń i „Faraon” 1914–2014. 
– R. B l e c h, Opus magnum Bolesława Prusa. – H. K a c z m a r e k: Wiedza o starożytnym Egipcie 
w Polsce około 1895 roku; Literatura o starożytnym Egipcie w języku polskim z lat 1861–1895. – 
A. N i w i ń s k i: Literacka wyprawa Bolesława Prusa do starożytnego Egiptu, czyli „Faraon” okiem 
egiptologa; Tło historyczne akcji powieści: rekonstrukcja dziejów schyłkowej XX oraz XXI dynastii 
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krytyczne zawiera tekst ustalony na podstawie całej tradycji rękopiśmiennej i edy-
torskiej. Variae lectiones podane są w aparacie krytycznym. W przypadku omawia-
nej edycji Faraona mamy w rzeczywistości do czynienia z wydaniem komentowanym. 
Faraon w edycji Andrzeja Niwińskiego, znanego badacza starożytnego Egiptu, to 
dość kosztowny, dotowany przez poważną instytucję, tom dużego formatu, który 
ukazał się w 500 numerowanych egzemplarzach. Zaletą tego wydania jest zamiesz-
czenie nieprzeciętnych ilustracji przedwojennego artysty-malarza, Edwarda Okunia 
(1872–1945), publikowanych dotychczas jedynie w postaci (niekompletnego) zesta-
wu pocztówek, dostępnych w Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie. Okuń był 
tuż przed wybuchem pierwszej wojny światowej w Egipcie, wysłany tam przez 
wydawnictwo Gebethnera i Wolffa specjalnie w celu wykonania ilustracji do Fara-
ona. Malował on nad Nilem także inne obrazy i można uznać, że miał wszelkie dane, 
by uchwycić klimat starożytnego Egiptu i jego sztuki, którą przetworzył na własny, 
sugestywny sposób.

Reprodukcje ilustracji Okunia w omawianym wydaniu odznaczają się dobrą 
jakością. Redaktor tej edycji, Andrzej Niwiński, aczkolwiek wysoko ceni Faraona, 
wypomina dyskretnie Prusowi to, że uznawano go niekiedy za autorytet egiptolo-
giczny. Niwiński w swoim komentarzu cytuje te naiwne zachwyty aż nadto obficie 2. 
Obok entuzjastów aż roiło się jednak od krytyków, odsądzających Faraona od wszel-
kiej wartości. Byli wśród nich i współcześni Prusowi adwersarze, był w okresie 
międzywojennym także znany już wówczas pisarz Jan Parandowski, krytykujący 
powieść z pozycji autorytetu w dziedzinie kultury antycznej. Parandowskiego zresz-
tą interesował przede wszystkim klasyczny świat grecko-rzymski i niewątpliwie 
bliższy od Prusa i Faraona był mu Walter Pater i jego dzieło Mariusz Epikurejczyk. 

Nie ulega wątpliwości, że krytycy Prusa mają dużo racji, ponieważ w jego ob-
razie Egiptu pełno jest błędów. Słusznie wylicza Niwiński anachronizmy, nieścisło-
ści i omyłki Prusa, potępiając np. choćby „metalową” wannę 3. W powieści wystę-
puje zresztą także wanna kamienna (s. 60). To jednak drobiazg, bo nie wiemy na 
pewno, jak z tymi wannami było. 

Poważniejsze błędy Prusa można by długo wyliczać. Piramidy Starego Państwa 
zbudowali w rzeczywistości wolni wykwalifikowani robotnicy, a nie tłumy chłopów 
poganianych kijami. Pod wielkim sfinksem nie było tajemnej świątyni. W Egipcie 
Ramessydów nie było pieniędzy, wszechpotężnej tajnej organizacji kapłańskiej, 
ostrego antagonizmu między kapłanami a faraonem, skarbca w Labiryncie, „armii 
robotniczej” zorganizowanej na sposób wojskowy (s. 25), fenickich lichwiarzy ani 
licznych niewolników. Chłopi nie przypominali swym położeniem europejskich 
chłopów pańszczyźnianych. Podatki w naturze nie były aż tak wysokie, jak uważa-
no w czasach Prusa, i zazwyczaj nie groziły rolnikowi skrajną nędzą. Państwo fa-
raonów, wbrew twierdzeniom pisarza, nie opierało się na nieustannym i powszech-
nym biciu, przymusie i drakońskich prawach. Asyria w XI w. p.n.e. nie była jeszcze 

oparta na źródłach egiptologicznych. – L. Z i n k o w, Życie pośmiertne faraonów. Odnośniki do 
stronic Faraona, a także do objaśniających go komentarzy A. N i w i ń s k i e g o  umieszczam w tek-
ście głównym, natomiast lokalizacje odsyłające do końcowych esejów podaję w przypisach.

2 N i w i ń s k i, Literacka wyprawa Bolesława Prusa do starożytnego Egiptu [...], s. 627, 630.
3 Ibidem, s. 632.
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głównym wrogiem Egiptu. Armie nie były w owych czasach aż tak liczne, jak poda-
je Prus. Wynikało to m.in. z problemów kwatermistrzostwa (czyli tak zwanej dzisiaj 
logistyki). Liczba ludności Egiptu też była zapewne mniejsza, niż by wynikało 
z powieści. Nie było machin wojennych w rodzaju urządzeń miotających czy oblęż-
niczych znanych z okresu hellenistycznego. Nie było amfiteatrów (czyli teatrów 
z obustronną widownią) ani w ogóle żadnych budowli teatralnych. Nic nie wiemy 
o przedstawieniach, choć jakieś widowiska z pewnością miały miejsce.

Ramesses-sa-Ptah to raczej nie faraon Siptah (1195–1189 p.n.e.) z XIX dynastii, 
bo ten nie mógł być dziadkiem ostatniego z Ramessydów, późniejszego o około 
120 lat, mógł natomiast być jego nieco odleglejszym przodkiem. Zapewne chodzi 
o niedokładnie przytoczone określenie Ramzesa XI (1094–1064 p.n.e.), noszącego 
przydomek: Setepenptah („Wybraniec Ptaha”). To Ramzes XI był w rzeczywistości 
ostatnim faraonem XX dynastii. Numeracja Ramessydów uległa w nauce zmianie 
od XIX wieku. Ramzes XII i XIII zniknęli z listy królów.

Kapłani nie wygłaszali kazań, nie istniała też spowiedź, polegająca na wyzna-
waniu popełnionych grzechów publicznie albo wobec kapłana.

Trudno mówić o obecności w Egipcie w czasach późnego Nowego Państwa do-
brze rozpoznawalnych potomków Hyksosów, którzy zresztą nie byli jakimś okre-
ślonym narodem. Termin ten oznaczał władców obcych krajów’ i odnosił się do 
królów cudzoziemskiego pochodzenia i podległych im plemion ze wschodu, które 
na przeciąg jednego stulecia opanowały północną część Egiptu. Nie ma powodu, 
by dopatrywać się u Egipcjan w owym czasie nietolerancji czy ksenofobii, np. nie-
chęci do Fenicjan i Żydów. 

Nie wszystkie rośliny i owoce wymieniane przez pisarza były znane w Egipcie 
w XI w. p.n.e. Np. konwalie (s. 185) nie występują w Egipcie, a drzewa figowe z po-
wietrznymi korzeniami (s. 45) to figowce indyjskie (Ficus indica), sprowadzone nad 
Nil w czasach nowożytnych, inne niż dobrze znane w Egipcie drzewka, na których 
rosną figi jadalne. Podobnie jest z drzewami pomarańczowymi, różami itd. Spro-
wadzone z Azji kury domowe były już znane w Egipcie, ale w XI w. p.n.e. nie hodo-
wano ich jeszcze na wsi powszechnie (s. 45 i 511). Polowanie było rzeczywiście 
ulubioną rozrywką faraonów, chętnie polowano z psami, lecz pantera, o której 
użyciu do łowów wspomina Prus (s. 184), to chyba raczej gepard (niem. Jagdpan-
ther), zwierzę dające się oswoić i ułożyć do polowania. Jazdę wierzchem na koniu 
znano, ale nieczęsto ją praktykowano. Ubrania rzadko były haftowane. Damy 
egipskie chyba tylko wyjątkowo paradowały na uczcie z odsłoniętymi piersiami 
(s. 185), tak swobodny strój mógł natomiast występować u służby. Towarów lu- 
ksusowych z Azji sprowadzano do Egiptu niewiele. W zasadzie nie było wśród nich 
złota, bo to właśnie Egipt stanowił jego główne źródło. Egipcjanie nie znali platyny. 
Rubiny i szafiry oraz perły, diamenty i prawdziwy bursztyn nie występują w znanej 
biżuterii z okresu Nowego Państwa. Talent był babilońską jednostką wagową, nie 
zaś jednostką pieniężną używaną w Egipcie Ramessydów. Nie ubierano się w pa-
siaste stroje, a żołnierze nie nosili ubiorów w pasy żółte i czarne, co z daleka czy-
niło ich rzekomo podobnymi do wielkich szerszeni. W budownictwie i rzeźbie nie 
występował marmur (s. 417 i 442). Nie stosowano dekoracji mozaikowej w rodzaju 
mozaik z czasów hellenistycznych i rzymskich (s. 185). Fasady domów w miastach 
nie były dekorowane w sposób opisany przez Prusa (s. 495). Pałace faraonów, wbrew 

I-2.indd   29 2017-06-12   12:40:12



ROZPRAWY I ARTYKUŁY30

przekonaniu występującemu w XIX w., nie przypominały wyglądem świątyń. Na 
ich dziedzińcach nie było fontann. Rzekomy pałac w Luksorze  to świątynia Amona. 
Miasta funkcjonowały i były zarządzane inaczej niż w Europie. Stolica faraonów 
XX dynastii nie znajdowała się w Memfis, chociaż było to jedno z najważniejszych 
miast egipskich i mieściła się tam także rezydencja królewska. Egipt nie miał sieci 
bitych dróg lądowych, ponieważ komunikacja odbywała się przeważnie drogą wod-
ną. Nie używano mostów pontonowych (s. 173 i 496). Nie wiadomo nic o istnieniu 
politycznych ciał kolegialnych, które mogłyby cokolwiek uchwalać w drodze głoso-
wania. Interpretacja politeistycznej i zoolatrycznej religii egipskiej jako swoistego 
parawanu przeznaczonego do utrzymania ludu w ryzach, a zasłaniającego praw-
dziwą wiarę w Jedynego Boga, jest daleka od ścisłości. Podobnie ma się rzecz 
z życiem pozagrobowym i spirytyzmem, pojmowanym przez Prusa zgodnie ze 
współczesną pisarzowi literaturą. W innym opracowaniu (które ukaże się nieba- 
wem) 4 wspominam, że istnieją powody, by przypuszczać, iż Prus miał jednak w swym 
księgozbiorze dzieło Adolphe’a d’Assiera Essai sur l’humanité posthume et le spiri-
tisme, par un positiviste (Paris 1883), które dużo później, chyba pod koniec lat 
sześćdziesiątych XX w., najpewniej nieświadomie, wystawiła w witrynie i niewąt-
pliwie sprzedała komuś księgarnia Gebethnera, mieszcząca się na Pradze przy 
ulicy Targowej 48. W wieku XIX dość powszechne było mylne przekonanie, że 
Egipcjanie wierzyli w tzw. wędrówkę dusz (metempsychozę). Sarkofagu faraona 
kapłani nie wnosili do grobu, ale wciągali, a raczej zsuwali go na płozach. W hypo-
geach w Dolinie Królów nie było ukrytego okienka. 

Również wiadomości o egipskim piśmie, medycynie i astronomii są u Prusa 
nieścisłe. Nie było „pisma kapłańskiego” (tak mylnie interpretowano kiedyś egipskie 
pismo hieratyczne) ani tajnego języka zrozumiałego tylko dla kapłanów (rozmowa 
Herhora z królową na nilowym statku). Skojarzenie pisma chińskiego z „pismem 
kapłańskim”, czyli hieratycznym, to błąd mający w Europie starą tradycję z czasu 
przed odczytaniem pisma egipskiego. Twierdził tak np. Charles J. de Guignes 
(1721–1800), który uważał, że Chiny były kiedyś kolonią egipską. W Anglii głoszo-
no wówczas pogląd odwrotny, a mianowicie, że to Egipt był kolonią chińską. 

Opis egipskiej szkoły (s. 206) sugeruje realia odmienne od rzeczywistości z cza-
sów faraonów. Zawarcie małżeństwa w Egipcie nie wiązało się z ceremonią religijną. 
Nazwy miesięcy podawane przez autora weszły w użycie dopiero w czasach później-
szych niż akcja powieści. Sygnalizacja za pomocą chorągiewek przypominająca 
telegraf optyczny i inne praktyki XIX-wieczne, a także znaki dawane lusterkiem 
nasuwające myśl o tzw. heliografie itd. to arbitralne hipotezy Prusa. Wyobrażenie, 
że gady kopalne z minionych epok geologicznych mogły się zachować w jakichś 
jaskiniach, należy w całości do fantazji pisarza. Do podobnych przejawów licentia 
auctoris zaliczyć można rzekomą znajomość Indii i Chin przez Fenicjan, potrakto-
wanie sprawy kanału łączącego Morze Śródziemne z Czerwonym jako przedsięwzię-
cia zbliżonego do Kanału Sueskiego Lessepsa, a także wprowadzenie do fabuły 
znajomości prochu oraz różnych eksperymentów i praktyk zapowiadających przy-
szłe wynalazki, np. sakiję (koło z garnkami do czerpania wody), machinę parową 

4 A. Ł u k a s z e w i c z, Spojrzenie na starożytny Egipt z XIX-wiecznej Warszawy. Na marginesie no-
wego wydania „Faraona” Bolesława Prusa. „Meander” (w druku).
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i telewizję. Rozmaite sposoby techniczne demonstrowane Ramzesowi przez Pentu-
era (m.in. użycie swego rodzaju kompasu) to inwencja Prusa.

Wzmianki Prusa o mieszczaństwie i klasach społecznych są oczywiście projek-
cją pojęć współczesnych pisarzowi. Termin „satrapa” nie był używany do określenia 
gubernatora prowincji w państwie asyryjskim (s. 270), tylko w późniejszym imperium 
perskim. 

Pisarz z pewnością nie mógł się oprzeć pokusie wprowadzenia do swej powieści 
pewnych pociągających go myśli. Trudno jednak usprawiedliwiać autora z wyraź-
nych uchybień wobec ustaleń ówczesnej nauki. Zajmowałem się już gdzie indziej 
kwestią prawdziwych i rzekomych błędów rzeczowych Prusa 5.

Przypisy Niwińskiego objaśniają lub korygują większość problematycznych 
miejsc powieści. Prus nie ponosi odpowiedzialności za znaczną część tych błędów, 
gdyż wynikły one ze źródeł grecko-rzymskich, ze stanu XIX-wiecznej wiedzy o Egip-
cie albo z usterek w rozmaitych, często niefachowych opracowaniach, z których 
pisarz korzystał. Może zresztą nie wszystkie źródła jego wiedzy są nam już znane.

Niektóre błędy Prusa pochodzą z publikacji uznawanych w jego czasach za 
rzetelne opracowania naukowe. Dotyczy to m.in. różnych wersji imion i nazw egip-
skich. Królowa Hatszepsut np. występuje jako Hatasu nie tylko u Prusa, ale 
i w kompendiach zagranicznych, choćby w porządnym niemieckim przewodniku 
po Egipcie z 1874 roku 6. Sposób i kolejność odczytywania członów w złożonych 
imionach egipskich bywały w XIX w. odmienne od dzisiejszej, stąd też u Prusa np. 
imię Ramzesa I (1298–1296 p.n.e.) brzmi Ramenpehuti-Ramessu zamiast Menpeh-
tyre Ramesses. Skądinąd pamiętać należy, że nasza znajomość wymowy staroegip-
skiej ciągle pozostawia wiele do życzenia. Nazwy miejscowe w powieści odbiegają 
nieraz od właściwej postaci. Np. Kaneh (s. 490) to dzisiejsze miasto Kena. Nazwa 
ta powstała dopiero w czasach, gdy Egipt był prowincją rzymską, i pochodzi od 
greckiego Kajne (polis), czyli „Nowe Miasto”. 

Wiadomości o piśmie egipskim zawarte w książce Prusa są najzupełniej bała-
mutne, chociaż pod koniec XIX w. istniały już rzetelne publikacje naukowe na 
temat hieroglifów. Podobnie jest z interpretacją niektórych symboli, np. uskrzydlo-
nego słońca – nie było ono herbem czy symbolem państwa (s. 63) ani tajemnym 
symbolem kosmicznym (s. 155).

Parandowski – i nie tylko on – musiał zwrócić uwagę na anachroniczny obraz 
Greków i Grecji w Faraonie, przywodzący na myśl Grecję klasyczną. Czy jednak 
wszystkie informacje o Grekach w Egipcie są w Faraonie nieścisłe? Rzeczywiście, 
korpus grecki w armii faraonów jest poświadczony dopiero w VI w. p.n.e. W XI w. 
p.n.e. Grecy nie byli jeszcze uznanymi mistrzami w literaturze, sztukach plastycz-
nych i budownictwie, a taki pogląd wygłasza Ramzes XII w rozmowie z synem. 
Z drugiej jednak strony, Grecy docierali w owym czasie do Egiptu, co znajduje 
odzwierciedlenie w Odysei i w greckiej tradycji. W okresie XVIII dynastii sztuka 
minojska była znana i ceniona w Egipcie, czego dowiodły m.in. niedawne wykopa-
liska. Mieszkańcy Krety bywali nad brzegami Nilu.

5 Ibidem. 
6 Zob. A. Graf P r o k e s c h - O s t e n, Sohn, Nilfahrt bis zu den zweiten Katarakten. Ein Führer durch 

Aegypten und Nubien. Leipzig 1874, s. 68. 
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Wśród obiegowych pojęć, które miały wpływ na obraz Egiptu u Prusa, nie zna-
lazło się tłumaczenie snów. W Egipcie Prusa kapłani, rzecz ciekawa, muszą umac-
niać uznanie i szacunek ludu dokonując cudów, które są w zasadzie szalbierczymi 
sztuczkami. Dodajmy, że postać oszukańczego egipskiego sztukmistrza i cudotwór-
cy należała do stereotypów znanych w literaturze cesarstwa rzymskiego.

W świetle dzisiejszej nauki Faraon nie ma już większej wartości jako kompendium 
wiedzy o starożytnym Egipcie. Nie znaczy to jednak, że można i trzeba tę powieść 
poddawać zabiegom adaptacyjnym albo uwspółcześniającej kosmetyce językowej. 

W filmie Jerzego Kawalerowicza Faraon z r. 1966 dokonano pewnych ingeren-
cji w fabułę (scenariusz Tadeusza Konwickiego) i w dialogi oraz oprawiono treść 
scenariusza w znakomitą scenografię, konsultowaną z profesorem Kazimierzem 
Michałowskim. Dało to w rezultacie udany efekt, choć filmowa adaptacja powieści 
razi nieco nadmierną surowością niemal wyłącznie pustynnego krajobrazu, sfilmo-
wanego w Kazachstanie i w Egipcie, z dodatkiem scen na Nilu pochodzących z Za-
lewu Wiślanego.

Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że Prus stworzył z dostępnych mu ele-
mentów wiedzy o dawnym Egipcie obraz własny, nie pokrywający się wprawdzie 
z naszym obecnym stanem nauki, ale urzekający w swojej sugestywności. Faraon 
wprowadza czytelnika w świat wykreowany, który mimo zamierzenia dydaktyczne-
go przyświecającego autorowi nosi przede wszystkim znamiona porywającej arty-
stycznej fantazji. Efekt dydaktyczny utracił aktualność, dramat zachował siłę 
ekspresji. 

Czerpane z rozmaitych źródeł wiadomości o Egipcie Prus uzupełnił elementami 
wyobraźni i ułożył w system mający cechy kompletności. Egipt przezeń wyimagi-
nowany jest nie mniej ciekawy, bogaty i obfitujący w barwne szczegóły niż Egipt 
rzeczywisty, chociaż od rzeczywistego nieco się różni. Ze wszystkich powieści wiel-
kiego pisarza Faraon jest książką najbardziej osobistą i zawiera najwyraźniejszą 
deklarację jego poglądów. Niektóre miejsca powieści zdradzają upodobania Prusa: 
np. zakłada on  umieszczanie  ozdób, dekoracji i haftów na ubiorach i przedmiotach 
codziennego użytku zwykłych ludzi w „lepszych czasach” Egiptu. 

Na osobne omówienie zasługuje jedno z głównych nieporozumień „egiptologicz-
nych”, na którym oparta jest fabuła powieści Prusa. Chodzi o rolę kapłanów 
w państwie i społeczeństwie Egiptu faraonów. Według Prusa był to „zakon mędr-
ców kierujący losami kraju” (s. 26). Prus nie był osamotniony w tym poglądzie ani 
go nie stworzył. 

Wokół kapłanów egipskich od dawna trwają liczne nieporozumienia pochodzą-
ce z antycznej erudycji i z niby-naukowej literatury XVIII i XIX wieku. Przedstawia-
ny przez pisarzy antycznych wizerunek kapłanów egipskich ukształtował ich obraz 
w imaginacji nowożytnej. Istnienie w Egipcie „kasty kapłańskiej” uważano w XVIII w. 
za pewnik, a źródłem takiego poglądu były dzieła starożytnych autorów greckich, 
m.in. Herodota, Platona, Pseudo-Kallisthenesa oraz piszących w okresie rzymskie-
go i bizantyńskiego panowania w Egipcie np. Heliodora, Horapollona i innych. 
Towarzyszyła temu chęć zbliżenia się do rzekomej tajemnej wiedzy kapłanów egip-
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skich. Zresztą i w staroegipskich utworach literackich występują czarodzieje 7, 
a w Starym Testamencie spotykamy egipskich czarnoksiężników, których w swoistym 
„konkursie” pokonał Mojżesz (Wj 7).

Tradycyjne przekonanie o mądrości egipskich kapłanów można znaleźć np. 
w operze Wolfganga Amadeusa Mozarta Czarodziejski flet, która inspirację wzięła 
z poglądów ówczesnej masonerii na starożytny Egipt i jego tajemną wiedzę. Podob-
ne treści zawiera libretto opery Giuseppe Verdiego Aida, nie tak znowu odległej 
w czasie od dzieła Prusa, późniejszego zaledwie o ćwierć wieku. Owych wyimagi-
nowanych mędrców egipskich cechować miała nie tylko tajemna wiedza, ale i wła-
dza, swoisty esprit de corps oraz złowrogie machinacje.

Jednak w rzeczywistości kapłani nie byli w Egipcie zamkniętą grupą, przypo-
minającą kasty indyjskie albo jakieś tajne organizacje. Wielu z nich łączyło funkcje 
świeckie z kapłańskimi, mieli żony i dzieci (o tym akurat Prus wiedział). Stanowiska 
kapłańskie bywały dziedziczone w tej samej rodzinie i przechodziły z pokolenia na 
pokolenie. Twierdzenia o ascezie praktykowanej przez niektórych kapłanów, 
o oczyszczaniu się z „brudów świata” (s. 206), o celibacie i postach są anachronicz-
ne, aczkolwiek pojęcie rytualnego oczyszczenia było dobrze znane. 

Faraon nie potrzebował święceń kapłańskich czy arcykapłańskich (s. 415), 
gdyż z natury był najwyższym kapłanem i pośrednikiem między bogami a światem 
ziemskim.

Kapłani to w Egipcie personel związany ze świątynią i wypełniający czynności 
kultowe. Świątynia nie była domem modlitwy, ale domem boga, a personel kultowy 
odgrywał rolę jego sług. Rola ta miała znaczenie kosmiczne, ponieważ spełniając 
codzienną posługę religijną kapłani zapewniali istnienie i prawidłowe funkcjonowa-
nie wszechświata. Gdyby zabrakło ich rutynowych czynności, światu groziłby powrót 
do pierwotnego chaosu. W tym sensie sprawowali oni urząd użyteczności publicznej. 

Nie wszystko wiemy o czynnościach kapłanów wewnątrz świątyni. Wiadomo, 
że  ściśle regulował je rytuał. Znamy też niemało szczegółów. Świątynia egipska 
składała się z szeregu pomieszczeń o różnym stopniu dostępności. Sercem świąty-
ni było miejsce najświętsze, niekiedy określane w nauce jako sanktuarium, gdzie 
mógł wejść w zasadzie tylko faraon albo w jego zastępstwie arcykapłan. Między 
bogiem a królem zachodziła w Egipcie szczególna więź, czyniąca z władcy strażni-
ka ładu ziemskiego. Ład ten nazywali Egipcjanie „Maat”, co zarazem jest określeniem 
prawdy, słuszności i sprawiedliwości, jak też imieniem bogini uosabiającej prawdę. 
Król „czynił Maat”, postępując zgodnie z wolą Re i innych bóstw. Nawiasem mówiąc, 
obok kultu Amona eksponuje Prus w powieści kult Ozyrysa, traktując go niekiedy 
jako bóstwo solarne, a przeważnie (z wyjątkiem np. s. 511) zapomina o Re, bogu 
słońca par excellence. 

Faraon powoływał arcykapłanów. Każdy kapłan był jedynie zastępcą faraona 
wobec boga. Z natury rzeczy podlegał więc królowi. Kult grobowy wymagał udziału 
kapłana w pogrzebie, a w szczególnych przypadkach – stałej działalności kapłanów 
przez całe pokolenia, modlitw i ofiar składanych zmarłemu albo bogom za pomyśl-

7 Zob. A. Ł u k a s z e w i c z, Opowieści spod piramid. Warszawa 2015, s. 11–23, 87–96, 102–112. 
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ność jego duszy. Kapłani byli znawcami i depozytariuszami tekstów liturgicznych, 
a zatem to oni tworzyli napisy w świątyniach i grobowcach, projektowali dekorację 
tych przybytków, zatwierdzali i nadzorowali wykonanie. Układali i przepisywali  
teksty  eschatologiczne, m.in. Księgę Umarłych. Byli częścią klasy intelektualistów, 
stanowiącej elitę społeczeństwa, liczącą 1%, najwyżej 1,5% ogółu. W pełni znali 
trudną sztukę pisania oraz literaturę. Autorytet tej grupy brał się z wykształcenia. 
Jeden z kolegów, badaczy Egiptu, twierdzi, że to właśnie niewielkiej liczebności 
wykształconej elity cywilizacja egipska zawdzięcza swoje osiągnięcia 8. Ludzie wy-
kształceni stanowili w Egipcie elitarną grupę odpowiedzialną za kierowanie społe-
czeństwem i cieszącą się ogólnym szacunkiem. Także faraon musiał być osobą 
gruntownie wykształconą. W obrębie tego kręgu intelektualistów i skrybów kapła-
ni nie od razu utworzyli oddzielną grupę. Do czasów Nowego Państwa (ok. 1549–1064 
p.n.e.) nie stanowili osobnej kategorii społecznej. Za Starego Państwa i Średniego 
Państwa (III tysiąclecie i pierwsza połowa II tysiąclecia p.n.e.) urzędnicy cywilni 
pełnili funkcje kapłańskie, niekiedy na zasadzie okresowej delegacji, np. na 4 mie-
siące, po której wracali do zwykłych obowiązków.

W czasach Starego Państwa (2584–2117 p.n.e.) działalność kapłanów obejmo-
wała dwie sfery: kult bóstw i kult grobowy. W kulcie grobowym poświadczeni są 
kapłani „rotacyjni”. Dopiero w okresie Nowego Państwa kapłaństwo stało się zawodem. 
Wymagane było przygotowanie zawodowe, rytualne oczyszczenie, a nawet ślubowa-
nie. Według znanego niemieckiego badacza religii egipskiej, Jana Assmanna, tzw. 
spowiedź negatywna ze 125 rozdziału Księgi Umarłych, o której Prus w Faraonie 
pisze, że „Jest to jeden z najwznioślejszych dokumentów, jakie zostawiła starożytność” 
(s. 442, przypis 479) 9, może zawierać tekst, który pierwotnie był tekstem ślubowania 
kapłańskiego (są to 42 deklaracje, że się nie popełniło różnych grzechów).

Od Nowego Państwa (a więc po roku około 1549 p.n.e.) kapłani musieli sobie 
golić głowę i całe ciało. Byli też obrzezani – praktyka ta z czasem zaczęła ich odróż-
niać od reszty społeczeństwa egipskiego. W Egipcie powszechnie praktykowano 
obrzezanie, zanim jeszcze Izraelici pojawili się na arenie dziejowej. Herodot pisze, 
że zwyczaj obrzezania inne ludy przejęły od Egipcjan 10. Z czasów Starego Państwa 
znamy wizerunki przedstawiające sceny obrzezania młodzieńców, bez związku ze 
stanem kapłańskim.

Przepisy higieniczne obowiązujące kapłanów dotyczyły też mycia: jak twierdzi 
Herodot, który odwiedził Egipt w połowie V w. p.n.e., kapłani co trzeci dzień golili 
owłosienie na całym ciele 11 i myli się w zimnej wodzie dwa razy w dzień i dwa razy 
w nocy 12. Przestrzegali również przepisów dotyczących diety. Oczyszczenie we-
wnętrzne dokonywało się przez żucie soli i sody. Kapłanów obowiązywało czyste 
ubranie lniane i sandały z papirusu 13, bez wełny i skóry. Nie było celibatu, ale 

  8 Zob. A. Ć w i e k, Hieroglify egipskie. Mowa bogów. Poznań 2016.
  9 Prus w przypisie do tekstu podaje mylnie, że jest to rozdział 75. Jak słusznie zauważa Niwiński, 

przytaczając ów przypis, może to być błąd drukarski. 
10 H e r o d o t, Dzieje, II 36. 
11 Ibidem, II 36–37. 
12 Ibidem, II 37. 
13 Ibidem. 
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stosunki seksualne powodowały stan nieczystości i wymagały puryfikacji przed 
wejściem do świątyni.

Prus myli się przypisując wszystkim kapłanom noszenie skóry pantery. Stary 
i biedny kapłan Menes, największy mędrzec występujący w powieści, odziany w brud-
ne łachmany, nosi taką skórę, ale jest ona wyleniała (s. 511). W realiach Egiptu 
faraonów w skórę pantery ubierał się kapłan zwany „sem”. W powieści Prusa imię 
jednego z nielicznych sympatycznych arcykapłanów brzmi właśnie: Sem, ale to 
nieporozumienie. Pierwotnie rolę, jaka przypadała w rytuale pogrzebowym kapła-
nowi sem, pełnił syn zmarłego, celebrujący tzw. rytuał otwarcia ust. Dlatego w gro-
bie Tutanchamona jego następca Ay przedstawiony jest jako celebrans w skórze 
pantery. Można przypuszczać, że kapłan sem nie nosił tej skóry stale, ale tylko jako 
szatę liturgiczną na czas celebracji. Istniały też naśladownictwa skóry pantery.

Tytuł „boski ojciec” pierwotnie oznaczał najwyższych kapłanów. Potem była to 
kategoria pośrednia między „sługą bożym” a „czystym”. W okresie późnym termin 
„wab [czysty]” stał się ogólnym określeniem kapłanów tych dwu ostatnich kategorii.

Osobny rodzaj stanowili kapłani ze zwojem (chery-hebet), recytujący formuły 
liturgiczne. Nosili oni szarfę przez pierś. Byli to kapłani zawodowi wysokiej rangi. 

Personel świątynny, niekiedy bardzo liczny, spełniał rozmaite funkcje kultowe. 
Wielu kapłanom powierzano funkcje naukowe, edukacyjne i lekarskie w tzw. Domu 
Życia. Ważną rolę odgrywali kapłani kultu grobowego. Oprócz kapłanów świątynie 
miały liczący wiele osób personel niekapłański. Byli to rolnicy uprawiający ziemie 
świątynne, pasterze i hodowcy, ogrodnicy, pszczelarze, myśliwi, rybacy, karmicie-
le zwierząt, masztalerze, woźnice, oślarze, różni rzemieślnicy, kowale, metalurdzy, 
szkutnicy, stolarze, tkacze, koszykarze, powroźnicy, garncarze, budowniczowie, 
olejarze, wytwórcy wina, perfum, piwowarzy, piekarze, rzeźnicy, kucharze, dostaw-
cy wody, łaziebni, muzykanci i śpiewacy, malarze, rzeźbiarze i złotnicy, kamienia-
rze, krawcy, szewcy i rymarze, rozmaici robotnicy, tragarze, gońcy, sprzątacze oraz 
pisarze, urzędnicy, inżynierowie, mierniczy, stróże, magazynierzy, kapitanowie, 
sternicy i załogi statków.

Nad tym całym personelem kultowym i pomocniczym w wielkich świątyniach 
zwierzchnictwo sprawował arcykapłan. Arcykapłan nosił tytuł: „główny sługa boży”. 
Niekiedy określany był jako pierwszy prorok. Towarzyszyli mu zastępcy: drugi, 
trzeci i czwarty prorok. W niektórych świątyniach używano specyficznych tytułów, 
np. w Heliopolis, w świątyni boga Re: „najwyższy prorok”, w Memfis (Ptah): „naj-
wyższy naczelnik rzemieślników”, w Tebach: „otwierający bramę niebios” albo 
„pierwszy sługa boży Amona”.

W Egipcie istniała tendencja do dziedziczenia stanowisk, także arcykapłańskich 
i kapłańskich. Faraonowie czasem zgadzali się na to, ale niekiedy przeciwdziałali 
temu – nawet dosyć stanowczo. Za XVIII dynastii na stanowiska arcykapłańskie 
powołano wielu zawodowych oficerów, żeby rozprawić się z powstawaniem dzie-
dzicznych wysokich funkcji kapłańskich.

Nie było w Egipcie faraonów żadnej centralnej organizacji religijnej, jakiegoś 
politeistycznego „Kościoła”. Zwierzchnikiem kapłanów i świątyń był faraon.

Pewną trudność w zrozumieniu religii egipskiej sprawiał ludziom XIX w. jej 
politeistyczny charakter. Sądzono, że tak liczni i dziwni bogowie nie mogli być przed-
miotem autentycznej i żarliwej pobożności, chętnie zatem wyobrażano sobie, że 

I-2.indd   35 2017-06-12   12:40:12



ROZPRAWY I ARTYKUŁY36

prawdziwa wiara warstw oświeconych była związana z Jedynym Bogiem. Nie doce-
niano przekonania wielu starożytnych czcicieli, że bogowie naprawdę istnieją.

Szczególna pozycja tebańskiego boga Amona datuje się od czasów Nowego 
Państwa, czyli okresu po najeździe Hyksosów. Był to bowiem patron ponownego 
zjednoczenia kraju i podbojów XVIII dynastii (1549–1298 p.n.e.). Wcześniej, za 
Średniego Państwa (ok. 2066–1628 p.n.e.), bóstwo to zajmowało już w egipskim 
panteonie ważne miejsce, jednak daleko mu było do aż takiego znaczenia, jakie 
przypadło mu w udziale w czasach późniejszych.

Ogromne nadania królewskie dla świątyni Amona w Tebach stanowiły nagrodę 
za wsparcie boga dla dynastii. Jednak potężni władcy XVIII i XIX dynastii nie byli 
uzależnieni od kapłanów. Przekonanie o konflikcie strukturalnym kapłanów i fa-
raona wyrosło m.in. na podstawie wyjątkowej sytuacji: tzw. herezji amarneńskiej, 
która była czymś zupełnie niesłychanym. Amenhotep IV (1360–1343 p.n.e.), opie-
rając się zresztą na koncepcjach pochodzących od swego ojca, Amenhotepa III 
(1388–1348 p.n.e.), z którym zapewne przez jakiś czas panował wspólnie, sam 
zanegował związek dynastii z bogiem Amonem. Zawarto kompromis, król wypro-
wadził się do nowego miasta Achetaton, ale stamtąd naprawdę rządził państwem 
i prześladował kult Amona. Prus wiedział, może niezbyt dokładnie, o działaniach 
Amenhotepa IV, łącząc go z kultem Re Harmachisa (s. 463), co niewątpliwie wzię-
ło się z ówczesnej literatury popularnonaukowej. Odkrycia w El-Amarna były 
wtedy najświeższymi nowinami archeologicznymi z Egiptu. Przypisywano Achena-
tonowi (Amenhotepowi IV) solarny monoteizm, ale, jak wiemy dzisiaj, ten czciciel 
słonecznej tarczy tolerował też niektóre inne kulty. Rzekomy pacyfizm faraona-
-reformatora okazał się naukową legendą. Był to w rzeczywistości wojujący fanatyk 
religijny. Po jego śmierci kapłani Amona zemścili się na nim, niszcząc jego imię 
i likwidując „heretycki” kult Atona – tarczy słonecznej. Pozostali jednak wierni 
dynastii. Wystąpienie kapłanów przeciw domowi panującemu czy ustrojowi państwa 
było nie do pomyślenia. Rzekomy „prosty kapłan Ey” (s. 463), czyli Ay, który został 
następcą nie tyle Amenhotepa IV, ile jego syna Tutanchamona, był teściem Amen-
hotepa, a zatem członkiem rodziny.

Trzeba podkreślić, że Nowe Państwo przyniosło zmianę w strukturze organiza-
cyjnej kapłanów, a zwłaszcza kapłanów Amona tebańskiego. Kult Amona nabrał 
charakteru szczególnego, związanego z dynastią i z samą istotą państwa. Kapłani 
Amona utworzyli rozległą i potężną strukturę, nie tylko kultową, ale i gospodarczą. 
Świątynia Amona zgromadziła ogromne bogactwa płynące z darów królewskich. 
Ten aspekt stosunków między faraonem a kapłanami i świątyniami w okresie 
wczesnej XX dynastii (za panowania Ramzesa III) został przez Prusa przedstawiony 
najzupełniej ściśle. Polski pisarz znał już (pośrednio) dane pochodzące z wielkiego 
papirusu Harrisa. Za Ramzesa III trzy największe świątynie w Egipcie miały łącznie 
około 100 tys. personelu płci męskiej: dominium Amona z ośrodkiem w Karnaku 
zatrudniało 81 322 mężczyzn, świątynia Re w Heliopolis 12 963 mężczyzn, świąty-
nia Ptaha w Memfis 3079 mężczyzn. Oprócz tego był w świątynnym gospodarstwie 
bardzo liczny personel żeński.

W świątyniach składano ogromną ilość ofiar i wotów. Mamy wykaz ofiar z kwia-
tów w wielkiej świątyni Amona obejmujący okres 1057 dni: w tym czasie złożono 
bogu wieńce, bukiety i pojedyncze kwiaty, razem 4 786 184 dary. Były też dary 
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bardziej kosztowne. Kiedy Asyryjczycy w VII w. p.n.e. ograbili świątynię Amona, 
zabrali stamtąd 800 ton złota.

Wszystkie te fakty wskazują wprawdzie na rosnące bogactwo i potęgę świątyń, 
ale nie oznaczają jeszcze, że faraon był z tego powodu uzależniony od kapłanów, 
chociaż pod koniec Nowego Państwa, czyli w okresie, w którym rozgrywa się akcja 
powieści Prusa, doszło rzeczywiście do niezwykłego wzrostu potęgi kleru Amona 
i znacznego osłabienia pozycji władcy. Herhor (1075–1069 p.n.e.) osiągnął godność 
arcykapłana Amona na mocy wyroczni, czyli został rzekomo powołany przez same-
go boga i uzyskał nawet (najzupełniej wyjątkowo) tytuły królewskie (jednak bez 
realnej władzy nad całym krajem). Karierę poprzedzającą panowanie nad Tebami 
Herhor zrobił w wojsku. Zmarł przed współczesnym mu władcą Ramzesem XI 14. 
Jak widać, w poglądach Prusa na tzw. stan kapłański w Egipcie w końcowym 
okresie istnienia Nowego Państwa jest niemało słuszności. W rzeczywistych wyda-
rzeniach politycznych towarzyszących schyłkowi XX dynastii występowały także 
inne ważne czynniki, nie tylko faraon i kapłani Amona. Były to zwłaszcza wojsko 
i władze Dolnego Egiptu, gdzie ambitny faraon Ramzes XI znalazł się z czasem 
w sytuacji zakładnika panującego tylko nominalnie. Natomiast nie widzimy mie-
szania się obcych państw do sytuacji wewnętrznej Egiptu. Na szczęście wśród są-
siadów tego kraju nie było wówczas mocarstw zainteresowanych bezpośrednią 
ingerencją. Osłabienie prestiżu państwa egipskiego poza jego granicami było jednak 
niewątpliwym faktem, potwierdzonym przez źródła pisane 15. Osobne zagadnienie 
stanowiła sytuacja w Nubii, od wieków podległej Egiptowi. Ogólną cechą ówczesne-
go układu międzynarodowego była destabilizacja i upadek lub zmierzch dawniej-
szych mocarstw. Czytelnik powieści mógłby na podstawie zakończenia sądzić, że 
Herhor był założycielem XXI dynastii i zapoczątkował nowy okres rozkwitu i po-
myślności Egiptu, co odbiega od skomplikowanej rzeczywistości politycznej, która 
zastąpiła Nowe Państwo.

Wizja Egiptu zawarta w Faraonie jest więc mieszaniną twierdzeń słusznych i nie-
słusznych. Obok błędów rzeczowych są tam liczne trafne obserwacje Prusa. Umiej-
scowienie końca XX dynastii (1187–1064 p.n.e.) w XI w. przed Chrystusem jest 
poprawne. Terminy takie jak „Stare Państwo”, używane do dziś, funkcjonują  w po-
wieści. Nawiasem mówiąc, jest to tłumaczenie francuskiego „Ancien Empire” i nie-
mieckiego „Altes Reich”, przy czym polski wyraz „państwo” oznacza tyle co „impe-
rium” (np. Empire Français, Cesarstwo Francuskie, w czasach napoleońskich 
nazywano po polsku Państwem Francuskim).  

Autor Faraona występuje przeciwko arogancji i pysze establishmentu, uosa-
bianego w powieści głównie przez kapłanów, ale i przez próżniaczą arystokrację 
oraz bogatych kupców fenickich. Prus opisuje w ten sposób zjawisko mające miej-
sce w różnych epokach i kulturach. Prus dobrze rozumiał, że w starożytnym Egip-
cie z religijnością współistniał sceptycyzm, a nawet drwiny z bogów. W przeciwień-

14 Zob. N i w i ń s k i, Tło historyczne akcji powieści [...]. 
15 Zob. zwłaszcza opowiadanie Wyprawa Unamona, dotyczące m.in. Herhora i współczesnego mu 

Egiptu, a także Fenicji i Cypru. Zob. też np. Ł u k a s z e w i c z, Opowieści spod piramid, s. 76–82. 
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stwie do wielkiego pisarza niektórzy badacze jeszcze dzisiaj uważają, że oficjalna 
religia i eschatologia były bez zastanowienia i zastrzeżeń przyjmowane przez całe 
egipskie społeczeństwo. Tymczasem w Egipcie obok żarliwej religijności występował 
także brak wiary, a obok sceptycyzmu inteligenckiego istniało też z pewnością 
niedowiarstwo ludowe. Czy w przeciwnym razie znaleźliby się złodzieje świętokrad-
czo podnoszący rękę na groby boskich królów?

Prus umieszcza w Faraonie wypowiedź Tutmozisa, stanowiącą interesujący 
wyraz daleko posuniętego sceptycyzmu religijnego przypisywanego przez autora 
egipskiej arystokracji. Warto może zacytować istotny fragment tego tekstu:

Kapłani to wymyślili brednie o bogach, w których sami nie wierzą. [...] pisarze oszukują bogów 
w rachunkach, a kapłani posługują się nimi jak łańcuchem i zamkiem do zabezpieczenia swoich skarb-
ców. [s. 298]

Gdzie indziej (s. 226) mowa jest o tym, że kapłani łudzą prostaków, a święty 
„wół” (raczej: byk) Apis też jest przedmiotem kapłańskich manipulacji. Nb. racjo-
nalizujące wytłumaczenie kultu świętych zwierząt jako sposobu na ochronę poży-
tecznych gatunków (s. 490) jest niezgodne ze znacznie bardziej złożoną prawdą 
historyczną.

Konstrukcja fabularna oparta na rzekomym „bluźnierstwie” Sary w pieśni 
śpiewanej na Nilu wydaje się dość sztuczna. Wynikła ona ze znanej w XIX-wiecznej 
literaturze kwestii egipskiej genezy religii żydowskiej. Jest to interpretacja biblijnej 
opowieści o pobycie i wyjściu Żydów z Egiptu. Od czasu, gdy stwierdzono, że imię 
Mojżesz (Mosze) jest proweniencji egipskiej, mnożyły się rozmaite teorie na temat 
egipskiego pochodzenia samego Mojżesza i zaczęło się tropienie tradycji egipskich 
w żydowskiej kulturze religijnej. Jeden z hymnów amarneńskich ku czci Atona 
odczytanych po odkryciu szczątków stolicy heretyckiego faraona okazał się nad-
zwyczaj podobny do biblijnego psalmu, ewidentnie późniejszego. W powieści Prusa 
Żydówka Sara śpiewa w łódce na Nilu pieśń religijną (z tekstem pomysłu autora), 
która okazuje się nader bliska uroczystej tajemnej modlitwy kapłanów egipskich, 
co ma zapewne konsekwencje dla stosunku kapłanów do Sary i dla jej dalszych 
losów. Sugestię Herhora, że modlitwa Sary mogłaby sprowadzić na Ramzesa proces 
o bluźnierstwo, należy zaliczyć do swobodnej inwencji Prusa, związanej z ogólnym 
klimatem XIX-wiecznego odczytywania kultury egipskiej jako przesyconej rygory-
zmem religijnym, reprezentowanym przez bezwzględnych i mściwych kapłanów. 

Czary i cuda Beroesa, odgrywające w powieści niemałą rolę, to jakoby (tak 
sądziła Janina Kulczycka-Saloni) jedyny wątek irracjonalny nie traktowany przez 
Prusa sceptycznie 16. Komentatorka nie zwróciła jednak uwagi na ważne dla powie-
ściowej akcji przekleństwa rzucone na wierną Ramzesowi Sarę przez urażonego 
Fenicjanina Dagona. Magiczne praktyki Fenicjanina spowodowały nawet wyraźne 
zaburzenia w naturze. Klątwa poskutkowała, czary rzucone przez złego człowieka 
ziściły się w sposób przerażający. Te niewątpliwe przejawy wiary pisarza w możli-
wość skutecznych praktyk czarnoksięskich wiążą się z jego zainteresowaniem 
zjawiskami paranormalnymi i ezoterycznymi, dobrze znanym biografom Prusa, 
a należącym do okresu powstania Faraona. 

16 J. K u l c z y c k a - S a l o n i, Przedmowa. W: B. P r u s, Faraon. Warszawa 1952, s. XVII.
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Warto dodać słowo o opisach przyrody Egiptu. Krajobrazy ukazane są dość 
trafnie. Ciekawe, że niewiele jest obrazów nieba i gwiazd. Pojedyncze wzmianki 
zawierają np. nazwę konstelacji Lwa i gwiazdy Regulusa (s. 190), a Chaldejczyk 
Beroes na widok Wielkiej Niedźwiedzicy, Oriona i Syriusza myśli: „U nas gwiazdy 
mocniej świecą” (s. 154). Jednak astronomia odgrywa w powieści ważną rolę, wspo-
mniana jest mapa nieba na „złotej tablicy” (s. 490) oraz obserwacje prowadzone 
przez Menesa i Pentuera.

Opisy przyrody ożywionej są dość wiarygodne jak na autora, który nigdy nie 
był w Egipcie, a tworzył w czasach bez kolorowej fotografii i filmu. Widać, że Prus 
dokładał starań, by nadać im charakter elementów realistycznego obrazu starożyt-
nego kraju nad Nilem. W szczegółach zdarzają się błędy. Pojawiają się jelenie i sar-
ny, których w Egipcie nie było, albo nosorożce, które zniknęły na długo przed 
czasami, w jakich toczy się akcja. Podobnie jest z częścią wymienionych w tekście 
drzew, o czym już wspominałem. Jednak większość upraw występujących w po-
wieści jest historycznie potwierdzona. Prus wiedział, że w XI w. przed Chrystusem 
Egipcjanie jeszcze nie oswoili wielbłąda. Każe Ramzesowi i innym wojownikom 
egipskim jeździć konno, co do niedawna uważano za zjawisko wyjątkowe (jak po-
wiedziano wcześniej), dziś wszakże domyślamy się, że jazda wierzchem zdarzała się 
w dawnym Egipcie częściej, niż kiedyś przypuszczano. 

W powieści „w przebraniu”, i to znakomitej, jaką jest Samozwańczy Neron Lio-
na Feuchtwangera, autor nie wykazuje zupełnie zainteresowania przyrodą i two-
rzeniem kompletnej scenerii. Feuchtwanger opisuje jedynie te elementy scenerii, 
które są niezbędne do ukazania przebiegu zdarzeń, jakby szkoda mu było czasu 
na tworzenie fikcji, maskującej właściwe przesłanie powieści. Unika zatem drobia-
zgowej charakterystyki przyrodniczego tła, może zresztą obojętnego mu emocjonal-
nie. Prus natomiast postępuje inaczej, a to dlatego, że naprawdę pisze o Egipcie 
i stara się być rzetelnym odtwórcą rzeczywistości.

Prus nie był chyba wielkim znawcą kulinariów. Umieszcza jednak w Faraonie 
nieliczne wzmianki o jedzeniu, starając się, by nie były one sprzeczne z ówczesną 
wiedzą o tym, co można było jeść w dawnym Egipcie. Niesłusznie przypisuje Prus 
starożytnym Egipcjanom unikanie wieprzowiny. Upodobanie autora do prostych 
potraw, skądinąd widoczne w Lalce, gdzie Prus drwi sobie z wymyślnego smako-
szostwa, dochodzi do głosu także w Faraonie – Ramzes, który przedtem chętnie 
ucztował, wstąpiwszy na tron domaga się ni stąd, ni zowąd „piwa, tudzież żołnier-
skiego chleba z czosnkiem” (s. 419). Oczywiście, ten „żołnierski chleb” to projekcja 
asortymentu pieczywa istniejącego w czasach pisarza. Jednak i w dawnym Egipcie 
były różne gatunki chleba, chociaż nie wszystkie są nam znane. (Nawiasem mówiąc, 
piszący te słowa brał czynny udział w odkopaniu staroegipskiej piekarni, co praw-
da z okresu o 1000 lat wcześniejszego od akcji Faraona).

Nieścisłości zachęcają do krytyki. Komentarze do realiów i sprostowania błędów 
Prusa zawarte w edycji Andrzeja Niwińskiego podają ogromną ilość konkretnych 
informacji wzbogacających wiedzę czytelnika. Do objaśniania Faraona wydawca ten 
wciągnął też innych badaczy przedmiotu. Zestawiono polską bibliografię z czasów 
Prusa dotyczącą Egiptu oraz sporządzono wykaz dzieł, z których pisarz korzystał. 
Nadzwyczaj wartościowe uwagi uczonego znawcy Egiptu nie są jednak całkiem 
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wolne od tez dyskusyjnych 17. Można się np. zastanawiać nad słusznością przeko-
nania Niwińskiego, że Prus podając we Wstępie temperatury w Egipcie (s. 24) po-
sługuje się skalą Réaumura. Jeśli „niekiedy gorąco sięga czterdziestu siedmiu 
stopni” (s. 24), to jest to zgodne z rzeczywistymi maksymalnymi temperaturami 
w stopniach Celsjusza w cieniu w pełni lata, gdy tymczasem temperatura 47 stopni 
Réaumura, której odpowiednik w skali Celsjusza wynosi 58,75 stopni, musiałaby 
być mierzona w słońcu. Temperatura sierpnia wynosząca 27 stopni Celsjusza wy-
daje się, co prawda, znacznie zaniżona w zestawieniu z maksymalnymi  temperatu-
rami egipskiego lata, ale jest zgodna z przeciętną uwzględniającą temperatury dnia 
i nocy. Oczywiście, temperatura 27 stopni Réaumura, czyli 33,75 stopni Celsjusza, 
wygląda prawdopodobniej, lecz i tak nie jest to maximum sierpniowe, bo sięga ono 
co najmniej 45 stopni Celsjusza w cieniu. Skala Celsjusza była znana w Królestwie 
Polskim, chociaż dopiero w XX w. całkowicie wyparła skalę Réaumura. 

Na s. 596 edycji Faraona cytatowi w kalendarium dotyczącym Edwarda Okunia, 
umieszczonym po eseju Małgorzaty Biernackiej: „Vivitur ingenio caetera mortis erunt” 
(poprawnie: cetera), towarzyszy przekład Kraushara: „Żyjmy duchem, albowiem 
wszystko inne należy do śmierci”; może trochę dokładniej byłoby: „Żyje się życiem 
umysłowym, reszta padnie łupem śmierci”.

Pogląd, że „Obraz niewolników w powieści odwzorowuje system znany z Cesar-
stwa Rzymskiego” (przypis 8 na s. 25), nie jest całkiem trafny, ponieważ kulmina-
cja masowego wykorzystania niewolnej siły roboczej w Italii i prowincjach przypa-
da raczej na czasy późnej republiki rzymskiej niż cesarstwa. To wtedy wybuchło 
słynne powstanie niewolników pod wodzą Spartakusa.

Także niektóre inne komentarze wydawcy (np. w przypisie 176 na s. 134) są 
dyskusyjne. Kiedy Prus pisze o przyszłym „stanowisku” Herhora, nie ma raczej na 
myśli godności arcykapłana Amona, już piastowanej przez tego dostojnika, ale 
urzędy „których było pełno w świątyniach i przy dworze” (s. 134).

„Pułk Jeb” (s. 329) to według Niwińskiego nazwa pochodząca od wyrazu „ib [ser-
ce]” (przypis 356), tymczasem wydaje się, że jest to nazwa terytorialna wywodząca 
się z egipskiego określenia wyspy Elefantyny, zwanej pierwotnie Abu, a później Jeb(u). 
Oczywiście, za użyciem tej nazwy kryje się dyskretny uśmiech Prusa-humorysty.

„Mnemonie” miałyby być pomyłką – zamiast: „memnonie”; jest to dość skom-
plikowana kwestia, ale objaśnienie w wydaniu Niwińskiego w przypisie 400 na 
s. 388 wydaje mi się błędne; użyty przez Prusa wyraz „mnemonie” pochodzi najwy-
raźniej od greckiego „mnemeion [grobowiec]”, zapewne mylnie utożsamionego z for-
mą „mnemoneion”. Nawiasem mówiąc, Prus miał z greki zaledwie trójkę; możemy 
mu to drobne potknięcie wybaczyć. 

W przypisie 556 na s. 496 wydawca wyjaśnia słusznie, że zjawisko dźwięków 
wydobywających się z jednego z posągów Amenhotepa III w Tebach Zachodnich 
(tzw. kolosów Memnona) jest poświadczone dopiero w okresie rzymskim. Nie ma 
jednak racji pisząc, że dźwięki te wydawał posąg „przewrócony”. W istocie posąg 
rozpadł się (zapewne w wyniku trzęsienia ziemi) i jego górna część leżała obok dol-
nej, z której od tego czasu wydobywały się o wschodzie słońca tajemnicze dźwięki. 

17 Garść spostrzeżeń i uwag do komentarzy Niwińskiego zawarłem w przywoływanym już artykule 
Spojrzenie na starożytny Egipt z XIX-wiecznej Warszawy, który niebawem ukaże się drukiem.
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Mówi o tym rzymski poeta Juwenalis, pisząc w Satyrze XV o „połówce Memnona”: 
„dimidio magicae resonant ubi Memnone chordae” 18. Zjawisko akustyczne zanikło, 
gdy posąg naprawiono, jednak nie na przełomie w. II i III, lecz około 215 roku 19.

Niwiński jest pewien, że w Egipcie nie używano „map sztabowych”, ale przecież 
w ogóle istniały wówczas mapy i plany rysowane na papirusie.

Chyba przesadny jest również wyrażony przez wydawcę powściągliwy pogląd 
na stosowanie w dawnym Egipcie trucizn (s. 376, przypis 393). To, że nie są one 
poświadczone w zachowanych tekstach, wydaje się zrozumiałe – zapewne unikano 
spisywania takich groźnych instrukcji.

Osobne zagadnienie stanowi język Prusa i jego „poprawianie” przez Niwińskie-
go. Uważny czytelnik starszych edycji Faraona łatwo dostrzeże na kartach wydania 
z 2014 r. liczne ingerencje w język pisarza. Na s. 323 Niwiński poprawia „latać po 
powietrzu” 20 na „latać w powietrzu”. Forma „osieł” 21 została (na s. 37) zastąpiona 
przez dzisiejszą formę „osioł”, stanowiącą dyskretny, ale jednak rusycyzm. „Gene-
rał” zastąpił formę „jenerał”. Podobnie jest z „jeografią” i milami „jeograficznymi” 
(s. 512, przypis 589). Z punktu widzenia najprostszych zasad sztuki edytorskiej 
ingerencje tego typu są niedopuszczalne.

Najbardziej kontrowersyjna kwestia zajmująca komentatorów Faraona to pytanie: 
czy Prusowi rzeczywiście chodziło o przedstawienie niezmiernie odległego w czasie 
epizodu z dziejów państwa faraonów? Niektórzy wątpią o tym i sugerują, że jest to 
powieść „z kluczem”. Nie zamierzam tu analizować literatury fachowej poświęconej 
Faraonowi. Wymagałoby to osobnej publikacji książkowej. Postaram się jednak 
odpowiedzieć na sformułowane tu pytanie, chociaż odpowiedź będzie miała jedynie 
postać garści luźnych impresji.

Prus był pisarzem wybitnym, nawet genialnym, ale jego poglądy na dzieje za-
równo egipskie, jak polskie nie miały i nie mają waloru nieomylności. Autor Fara-
ona uważał, że „Przed trzema, czterema, a nawet pięcioma tysiącami lat [...] w środ-
kowej Europie odziani w surowe skóry barbarzyńcy kryli się po jaskiniach [...]” 
(s. 23). To nieprawda, ale jako nieporozumienie historyczne nie jest to wcale bardziej 
rażące niż wizja Polski wczesnopiastowskiej czy przedpiastowskiej u Józefa Igna-
cego Kraszewskiego.

Zalecana kiedyś do czytania w szkole (nie bez powodów, związanych z powojen-
ną wykładnią historii Polski) napisana przez Prusa krytyczna recenzja Ogniem 
i mieczem 22 przy dążeniu do racjonalizmu w niemałym stopniu upraszczała złożone 
zjawiska historyczne. Także pretensje dzisiejszej komentatorki Faraona do Sienkie-

18 Wers ten w przekładzie J. S ę k o w s k i e g o  (w: Trzej satyrycy rzymscy. Horacy – Persjusz – Ju-
wenalis. Wstęp i komentarz w oprac. L. W i n n i c z u k. Warszawa 1958, s. 213) brzmi: „Gdzie nuci 
Memnon, dzierżąc magiczną kitarę”, co rażąco odbiega od oryginału. Cytowany wers należałoby 
przetłumaczyć tak: „gdzie w połówce Memnona brzmią magiczne struny”.

19 Zob. A. Ł u k a s z e w i c z, Aegyptiaca Antoniniana. Działalność Karakalli w Egipcie (215–216). 
Warszawa 1993, s. 163–166. 

20 Tak w wydaniu Faraona z r. 1952 (s. 394).
21 Ibidem, s. 20. 
22 B. P r u s, „Ogniem i mieczem”. Powieść z lat dawnych Henryka Sienkiewicza. W: Pisma. T. 29: 

Studia literackie, artystyczne i polemiki. Red.  Z. S z w e y k o w s k i. Warszawa 1950. 
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wicza o to, że „W Ogniem i mieczem zwykły chłop nie wpływa na losy państwa [...]” 23, 
są niesłuszne. Czy rzeczywiście pojedynczy chłop miał wpływ na losy państwa? Nie 
wiem, czy naprawdę Prus, przynajmniej w Faraonie, przypisywał tzw. prostym lu-
dziom „wartość najwyższą w społeczeństwie”, jak to sugeruje Roksana Blech 24. 
Współczucie Prusa dla niedoli ludu bierze się z oczywistego stwierdzenia, że prości 
ludzie są istotami czującymi, a przez to zasługującymi na życzliwość i litość. 

Andrzej Niwiński uznaje Faraona za metaforę odnoszącą się do dziejów Polski. 
Jego koncepcja, oparta na poglądach, wedle których to powieść o Polsce w prze-
braniu egipskim (cytaty na s. 641), jest, moim zdaniem, nietrafna. Przede wszyst-
kim bowiem Faraon jest powieścią o państwie, a w czasach Prusa nie istniało 
państwo polskie. Gdyby zaś Faraon miał opowiadać o upadku Polski przedrozbio-
rowej, analogia egipska byłaby mylna, gdyż Egipt nie upadł wcale z końcem XX 
dynastii i Prus to trwanie państwa egipskiego podkreśla w epilogu powieści.

Niwiński przytacza niektóre poglądy Marii Dąbrowskiej i Franciszka Ziejki na 
domniemane intencje Prusa. Jednak tezę Ziejki, że Faraon rzeczywiście opowiada 
o Egipcie za XX dynastii, określa Niwiński expressis verbis jako „nieprawdziwą” 25. 
Szuka zatem „drugiego dna” powieści. Pomysł dotyczący „400 lat” – mylnie poda-
nego przez Prusa odstępu w czasie między dynastią XIX a schyłkiem dynastii XX 
– służy Niwińskiemu za punkt wyjścia do rozumowania na temat rzekomego za-
miaru pisarza nawiązania do dziejów Polski. 400 lat odpowiada bowiem interwa-
łowi czasowemu między XV wiekiem, okresem potęgi państwa polskiego, a wiekiem 
XIX, czasem upadku (mówi o tym np. przypis 279 na s. 214). Owe 400 lat wystę-
puje jednak i w innym miejscu powieści jako odstęp w czasie od „rewolucji” amar-
neńskiej faraona Amenhotepa IV do epoki powieściowego Ramzesa XIII (s. 463). 
W rzeczywistości odstęp ten wynosił około 280 lat. Natomiast XIX dynastia zaczę-
ła się w kilkadziesiąt lat po herezji amarneńskiej, a zatem około 220 lat przed 
schyłkiem panowania ostatniego władcy XX dynastii, Ramzesa XI. W obu przypad-
kach wydaje się, że chodzi po prostu o mylne, czy może zanadto przybliżone, wyli-
czenie Prusa, nie zaś o jakąś wymyślną aluzję do odstępu między okresem jagiel-
lońskiej potęgi a upadkiem Polski. W tym ostatnim przypadku zresztą czas można 
też liczyć różnie, bo zarówno jako około 400 lat (np. 1386–1795), jak i 300 lat (np. 
1493–1793), zależnie od dat, które się wybierze.  

W innym miejscu powieści Prus ustami księcia Ramzesa ocenia czas od wyjścia 
Żydów z Egiptu na „trzy wieki” (s. 70). Według rozpowszechnionego do dziś (skąd- 
inąd, moim zdaniem, mylnego) poglądu, żydowski Exodus należy wiązać ze schył-
kiem XIX dynastii, czyli z okresem około 1210 r. p.n.e. Do czasów, w których 
rozgrywa się akcja Faraona, upłynęło zatem od tego wydarzenia około półtora 
wieku, pisarz podaje zaś trzy wieki. Oznacza to, że jego ocena chronologii Egiptu 
nie była ścisła. W XIV w. p.n.e. Exodus jest natomiast mało prawdopodobny. Rze-
czywiste Wyjście Żydów z Egiptu należy, według piszącego te słowa, do XVI w. p.n.e. 
i mogło mieć miejsce około 1525 roku p.n.e. 26 

23 B l e c h, op. cit., s. 599. 
24 Ibidem. 
25 N i w i ń s k i, Literacka wyprawa Bolesława Prusa do starożytnego Egiptu [...], s. 641.
26 A. Ł u k a s z e w i c z, Aegyptiacae quaestiones tres. Warszawa 1995, s. 32, 50–51. 
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Jeśli koniec XIX dynastii był rzekomo odległy od czasu akcji powieści o 300 lat, 
to początek z pewnością o 400, bo dynastia ta panowała przez blisko 100 lat. Oto 
zapewne źródło owych 400 lat od XIX dynastii do panowania Ramzesa XIII.

Niwiński jest zdania, czemu dał wyraz w swoim szkicu komentującym Faraona 27, 
a także w prelekcji wygłoszonej 1 X 2014, że w chwili publikowania tej powieści 
Prus jako zwolennik ugodowego podejścia do caratu (udział w audiencji u cara 
Mikołaja II w czasie jego wizyty w Warszawie 31 VIII – 3 IX 1897) utracił prestiż 
w oczach części społeczeństwa. Istotnie, Prus w okresie pisania Faraona i później 
odszedł był już od poglądów, które go jako młodzieńca zaprowadziły do powstania 
1863 roku. Odniesiona rana, wstrząs psychiczny i dramatyczne perturbacje zwią-
zane z udziałem w powstaniu, jak też refleksja nad jego przebiegiem i klęską mu-
siały wpłynąć na postawę pisarza. Skądinąd jednak to Prus, a nie Sienkiewicz, 
gdyby dożył niepodległej Polski, co teoretycznie nie było niemożliwe, otrzymałby 
zapewne Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (rana odniesiona w boju z nieprzy-
jacielem!), a na pewno Krzyż Niepodległości z Mieczami. Mógłby też paradować 
w granatowo-amarantowym mundurze weterana. 

Czarno-biały obraz polskiego społeczeństwa pod zaborem, podzielonego dycho-
tomicznie na patriotów i ugodowców, zanadto upraszczałby prawdę historyczną. 
Prus przez swoje umiarkowane poglądy wcale nie utracił w Polsce nawet części 
społecznego prestiżu, choć bywał z różnych powodów atakowany. Ostatecznie został 
uznany za „nauczyciela narodu” (napis na tablicy w warszawskim kościele św. 
Krzyża), a na jego grobie wyryto powszechnie znane słowa. Pogrzeb Prusa w maju 
1912 miał charakter wielkiej narodowej manifestacji, która wryła się w pamięć 
warszawiaków tak dalece, że mój ojciec, który był wtedy małym dzieckiem, zapa-
miętał owo wydarzenie! Skądinąd na tym pogrzebie nie zabrakło awantur, jednak 
nie były to przejawy niechęci do zmarłego, ale wręcz przeciwnie – spory o zaszczyt 
niesienia jego trumny, w których doszło do utarczek między studentami Politech-
niki a zwolennikami bojkotu rządowych instytucji edukacyjnych 28.

Dziś Prus ma w Warszawie pomnik. Zapewne ze względu na dręczącą pisarza 
agorafobię, brązowy Prus stanął na niskim cokole, z dala od ulicy, jako dyskretny 
obserwator wydarzeń. Dlaczego jednak przedstawiony jest na tym pomniku jako 
zmęczony starzec? Czy ów pełen pasji pisarz tak właśnie chciałby widzieć samego 
siebie? Podobny los spotkał zresztą także jego rywala, Sienkiewicza, który na 
pomniku w Łazienkach jest umierającym starcem z odchodzącej epoki, a karty 
jego dzieł trawi ogień. Czyżby chodziło o alegorię klęski i zgonu przedrozbiorowej 
Polski?

Co jednak skłoniło Prusa akurat w r. 1894 do zajęcia się starożytnym Egiptem 
i skonstruowania tragedii prozą z filozoficznym przesłaniem? Atrakcyjność tematu 
była w owej epoce oczywista. Ze świata docierały echa powszechnego zafascynowa-
nia dawną kulturą tego kraju. Muzea europejskie rozbudowywały kolekcje staro-

27 N i w i ń s k i, Literacka wyprawa Bolesława Prusa do starożytnego Egiptu [...], s. 642, przypis 65. 
28 Zob. M. R o l f, Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie 

(1864–1915). Przeł. W. W ł o s k o w i c z. Warszawa 2016, s. 269–270. 
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żytności egipskich. W roku 1867 wystawa paryska prezentowała m.in. pawilon 
egipski w postaci kopii słynnej świątyni w Edfu. W roku 1869 w obecności francu-
skiej cesarzowej Eugenii otwarto Kanał Sueski. Wicekról (chedyw) Egiptu, Ismail, 
znany frankofil, oznajmił publicznie, że Egipt nie jest już częścią Afryki, lecz nale-
ży do Europy 29.

Prus już w Lalce zdradził się z zainteresowaniem starożytnym Egiptem, umiesz-
czając w tej znakomitej powieści (skądinąd marginesową i milczącą) postać uczo-
nego egiptologa. W owym czasie prawdziwych egiptologów w Polsce jeszcze nie 
było, jeśli pominąć postacie takie, jak Józef Sękowski (1800–1858), rówieśnik 
Mickiewicza, albo współczesny Prusowi kolekcjoner i archeolog-amator Michał 
hr. Tyszkiewicz (1828–1897), który prowadził pierwsze regularne polskie wykopa-
liska w Egipcie. Ciekawy i literacko wartościowy opis Egiptu pozostawił Władysław 
Wężyk (1816–1848). Ignacy Żagiell (1826–1891) opublikował w 1880 r. wykorzy-
staną przez Prusa Historię starożytnego Egiptu. Właściwie dopiero w czasach bli-
skich powstania Faraona pojawiają się u nas coraz częściej zarówno popularyza-
torzy wiedzy o dawnym Egipcie, jak i samodzielni badacze. Pod koniec życia pisa-
rza można już mówić o polskich egiptologach, archeologach Egiptu i papirologach, 
m.in. o niebywale uzdolnionym i przedwcześnie zmarłym Tadeuszu Smoleńskim 
(1884–1909), prowadzącym wykopaliska w Szaruna i Gamhud, o papirologach 
Stefanie Waszyńskim (zm. 1908) i Stanisławie Witkowskim (1866–1950), o dzia-
łającym także w Egipcie archeologu Piotrze Bieńkowskim (1865–1925), kopiącym 
w El-Kubanije, o Karolu Hadaczku (1873–1914), działającym w Gizie, czy o histo-
ryku Tadeuszu Wałku-Czerneckim (1889–1949), późniejszym inicjatorze wykopa-
lisk Uniwersytetu Warszawskiego w Egipcie (inicjatywę tę zrealizował Kazimierz 
Michałowski). W czasach poprzedzających powstanie Faraona tom encyklopedii 
Orgelbranda z 1891 r. informował o starożytnym Egipcie. O kraju faraonów mó-
wiła także niezwykle popularna Historia starożytna pióra Tadeusza Korzona 
(1839–1918).

Z wcześniejszego niż Faraon okresu twórczości Prusa można jeszcze wspomnieć 
opowiadanie Z legend dawnego Egiptu (z końca 1887 roku). W nim z kolei, bezza-
sadnie jak mniemam, dopatrzono się aluzji do ówczesnych układów personalnych 
w Cesarstwie Niemieckim 30. Oczywiście, w wielu miejscach Faraona znajdują się 
ponadczasowe aluzje i żarty Prusa, które można także uznać za nawiązanie do 
epoki pisarza. Są to jednak tylko przejawy realizmu i poczucia humoru. Tak jest 
z historyjką o swawolnym żołnierzu bezkarnie uwodzącym żonę chłopa (s. 95) albo 
z „dobrą radą” fenickiego szynkarza, który sugeruje Beroesowi (udającemu Phuta, 
przybysza z Harranu), by nie wdawał się z egipskim sądem (s. 148), i proponuje 
mu spółkę w handlu kobietami. Dziewczyna, która mówi, że jeszcze nie narwała 
sałaty na obiad, to nie tyle obrazek przeniesiony z Polski, ile element realizmu 
historycznego, gdyż w starożytnym Egipcie też jadano sałatę. Opis przebiegu za-
ćmienia słońca odzwierciedla własne obserwacje Prusa, który widział takie zjawisko. 
Rozmowy Fenicjan, np. w zajeździe Assarhadona, próba uwiedzenia Sary przez 

29 Zob. R. S o l é, L’Égypte, passion française. Paris 1999, s. 216.
30 Zob. Z i n k o w, op. cit., s. 666. Zob. też L. Z i n k o w, Pharaonic Disguise. Egyptianizing Staffage 

of Modern Politics. „Studies in Ancient Art and Civilization” 16, 2012, s. 269–276. 
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Dagona, rozmaite inne dialogi związane z życiem codziennym to znakomite teksty, 
dające się zastosować do różnych czasów i kultur. Dialogi Fenicjan w Faraonie, 
przynajmniej w pewnych partiach tych tekstów, wystylizował Prus według wzorów 
znanych ówcześnie z codziennego życia miejskiego, w którym znaczną rolę odgry-
wała ludność żydowska. Teksty te brzmią niekiedy humorystycznie, chociaż nie 
wiem, czy można do nich zastosować określenie „szmonces” (s. 193, przypis 255), 
które przecież odnosi się nie tyle do parodiowania charakterystycznego sposobu 
mówienia, ile do żydowskiego dowcipu i opartej na nim kabaretowej groteski. Nie 
można z tego zabiegu stylistycznego wysnuwać wniosku, że Faraon w istocie poru-
sza problemy polskie. 

Także motyw niechęci do Żydów, jaką rzekomo przejawiali Egipcjanie, nie jest 
odbiciem nowożytnego antysemityzmu, ale wynika raczej stąd, że autor na podsta-
wie przekazu biblijnego uznawał Egipcjan za antagonistów Żydów i traktując ten 
starotestamentowy motyw jako fakt historyczny, wprowadził go do powieści. Dra-
matyczna historia „uczynienia Żydem” (czyli obrzezania) małego synka księcia 
Ramzesa opiera się na nieporozumieniu. Prus mógł nie wiedzieć, że w czasach, 
o których pisze, także Egipcjanie poddawani byli obrzezaniu. Tragedia Żydówki 
Sary, szlachetnej i, być może, jedynej nieskazitelnej pierwszoplanowej postaci Fa-
raona, przeczy niesłusznym posądzeniom Prusa o poglądy antysemickie. Prus 
w Lalce wyłożył swój pogląd na różne aspekty społeczne współżycia chrześcijan 
i Żydów i nie potrzebował do tego Faraona. Kto wie, czy jakiegoś wpływu na wpro-
wadzenie wątku żydowskiego do powieści nie miała znajomość treści opery Jacques’a 
Halévy’ego Żydówka, dzisiaj rzadko wystawianej, ale popularnej w XIX wieku. 
Premiera warszawska tej opery odbyła się w 1857 roku. Prus mógł też znać tekst 
Eugène’a Scribe’a, który posłużył jako podstawa libretta. Główna bohaterka tego 
dramatu, Rachela, porzucona przez kochanka-chrześcijanina z powodu odmien-
nego wyznania, zostaje przez chrześcijańskie władze oskarżona o przestępstwo 
religijne i wobec trwania przy swej wierze skazana razem z ojcem na śmierć w mę-
czarniach. Opowieść Prusa o Sarze jest oczywiście nieco inna, ale ona także opiera 
się na dramacie wynikającym z nietolerancji.

Wydarzenia rozgrywające się w Polsce nie zawierały żadnego istotnego impulsu 
do powstania Faraona. Natomiast w imperium rosyjskim akurat w r. 1894 nastą-
piła nieoczekiwana zmiana na tronie, która po przedwczesnej śmierci Aleksandra III 
(1 XI 1894) wyniosła młodego carewicza Mikołaja na wyżyny władzy absolutnej. 
Można by przypuszczać, że właśnie to wydarzenie stanowiło impuls sprzyjający 
powstaniu Faraona, osnutego wokół sprawy następstwa tronu i dylematów abso-
lutnej władzy. Jednakże praca nad pomysłem Faraona zaczęła się wcześniej niż 
w chwili śmierci niestarego jeszcze cesarza Wszechrosji, a mianowicie w maju 1894. 
Niemniej w trakcie pisania i kształtowania zasadniczych wątków powieści zmiana 
na tronie cesarstwa musiała odegrać pewną rolę. Ta inspiracja nie mogła przejść 
niezauważona i rzeczywiście pojawiły się teorie zakładające, że Ramzes XIII to 
w przybliżeniu Mikołaj II, a Herhor to oberprokurator Świętego Synodu, Konstan-
tin Piotrowicz Pobiedonoscew 31. Jednak bezsilny i schorowany stary faraon Ram-

31 Zob. B l e c h, op. cit., s. 598, przypis 9. Zob. też J. K u l c z y c k a - S a l o n i, Bolesław Prus. W zb.: 
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zes XII, pozbawiony realnej władzy przez wszechwładnych kapłanów, w niczym nie 
przypomina energicznego i bezwzględnego Aleksandra III.

Nawiasem mówiąc, wydaje się, że Prus nie mógł się zdecydować, czy sugerować 
czytelnikowi, że Ramzes XIII był w rzeczywistości synem Herhora. Pisarz zatrzymał 
się w połowie, ograniczając się do jednej czy dwóch dwuznacznych aluzji. Trudno 
jednak wątpić o tym, że Herhor był kochankiem królowej, córki arcykapłana. Po-
nadto sam Herhor mówi do siebie, że to on uczynił Ramzesa faraonem i że mło-
dzieniec „dlatego tylko został faraonem, że jest wnukiem arcykapłana” (s. 421). Ta 
informacja została zresztą implicite podana przez Prusa na początku powieści 
(s. 30). 

Komentarze Niwińskiego rozsiane po przypisach do dzieła Prusa odzwierciedla-
ją pomysł edytora na „klucz” do Faraona. Np. na stronicy 66, w przypisie 99, Ni-
wiński stwierdza:

Podobnie, jak rzekome zagrożenie ze strony obcego mocarstwa, tak samo motyw niedawno prze-
bytych wojen był Autorowi potrzebny do przedstawienia aktualnej sytuacji Polski w końcu XIX wieku. 
W prawdziwej historii starożytnego Egiptu wiek XI p.n.e. był okresem niezagrożonego pokoju, a ostatnia 
wojna, jaką stoczył, miała miejsce za Ramzesa III, sto lat przed czasem, w którym została umieszczona 
akcja powieści.

Istotnie, zagrożenie Egiptu przez Asyrię pod koniec XX dynastii to fikcja lite-
racka. Jednak pod koniec XIX w. także Polsce nie zagrażało żadne obce mocarstwo, 
zwłaszcza że państwo polskie nie istniało. Można mówić co najwyżej o zarysowu-
jącym się konflikcie niemiecko-rosyjskim i o sojuszu Rosji z Francją. Gdyby obsta-
wać przy koncepcji proponowanej przez Niwińskiego, to w polskiej rzeczywistości 
r. 1895 rolę groźnej Asyrii grałyby chyba raczej ekspansywne Niemcy Wilhelma II. 
Może taka koncepcja nawet i przeszła przez myśl Prusowi, jednak skądinąd na 
tematy „niemieckie” autor Placówki wypowiadał się dość otwarcie i nie potrzebował 
do tego starożytnego przebrania.

Jaki sens miałyby mozolne usiłowania Prusa, by zdobyć gruntowną (w jego 
przekonaniu) wiedzę o dawnym Egipcie, gdyby ów Egipt stanowił tylko kamuflaż 
dla istotnego przekazu dotyczącego Polski? Egipt był mimo wszystko potężnym 
państwem, mającym własnego króla. O Polsce sensu largo można było w 1895 r. 
mówić co najwyżej jako o „ziemiach dawnej Polski”. Tadeusz „Boy” Żeleński pisał 
żartobliwie, zaczynając od słów: „Nie mamy w Polsce monarchy [...]”.

„Motyw niedawno przebytych wojen” może i dałoby się odnieść do Polski, ale 
nie bez poważnych zastrzeżeń. Ostatnia regularna wojna na terytorium Królestwa 
Kongresowego toczyła się w 1831 roku. Co się tyczy Egiptu za XX dynastii, to woj-
na zewnętrzna nie była wcale zjawiskiem aż tak odległym w czasie. Nowsze badania 
wskazują wyraźnie, że wycofanie się Egiptu z zależnych obszarów Bliskiego Wscho-
du już po Ramzesie III (1184–1153 p.n.e.), zwłaszcza za Ramzesa VI (1143–1136 
p.n.e.), nie przebiegało pokojowo, lecz było wynikiem działań wojennych. Za ostat-
nich Ramessydów nie miały wprawdzie miejsca wojny zewnętrzne, ale Egiptem 
wstrząsnęła wojna domowa, o czym akurat Andrzej Niwiński, znawca epoki (co 

 Literatura polska okresu realizmu i naturalizmu. T. 2. Red. J. K u l c z y c k a - S a l o n i  [i in.]. War-
szawa 1966. 
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słusznie podkreśla Leszek Zinkow w szkicu zamieszczonym w edycji), autor publi-
kacji o tych wydarzeniach, bardzo dobrze wie 32. 

Niwiński pisze, że za „Ramzesów IV i V inflacja nadal rosła” 33. „Inflacja” to 
wprawdzie termin odnoszący się do gospodarki pieniężnej, której ówczesny Egipt 
nie znał, rozumiemy jednak, iż chodzi o drożyznę. Głód, a przede wszystkim pu-
stoszenie kraju przez wojska walczących ze sobą stron wewnętrznego konfliktu były 
istotnymi czynnikami schyłku Nowego Państwa. Niwiński wszakże w przypisie 290 
na s. 221 niejako zaprzecza temu pisząc, że w Egipcie „w ciągu XIII–XI w. p.n.e. 
poziom życia w zasadzie się nie zmienił”, a obraz upadku w „kazaniu” Pentuera 
„stanowi aluzję do zmian stosunków społecznych zachodzących w Polsce pomiędzy 
XV a XIX w.” Trzeba tu zauważyć, że faktyczne zubożenie ludności w dawnej Polsce 
było nie tyle rezultatem „zmian stosunków społecznych”, ile skutkiem wyjątkowo 
gwałtownych walk wewnętrznych i najazdów. Od roku 1648 Rzeczpospolita była 
pustoszona przez rebelię Kozaków i wynikłe z niej powstanie ludowe oraz wojnę, 
a także przez Tatarów, Moskali, Szwedów, Niemców, Węgrów i Turków, miejscami 
zamieniając się w ruinę i pustynię, nieporównywalną z dawnym rozkwitem. Nieby-
wałym wysiłkiem, mimo wewnętrznych kłótni i konfliktów, udało się w XVII w. 
stłumić powstanie, zatrzymać pochód wojsk moskiewskich, wypędzić Szwedów i ich 
sprzymierzeńców, a wreszcie manu militari doprowadzić do rozejmu i ustalenia na 
przeszło 100 lat tylko umiarkowanie cofniętej granicy na wschodzie. Spustoszenia 
były ogromne, poziom gospodarki, kultury i życia codziennego przetrzebionej lud-
ności spadł drastycznie. Straty w procentach ogółu ludności były większe niż 
w czasie drugiej wojny światowej. Potem zwaliły się na Polskę następne wojny. Ale 
nawet ze starcia z potężnym imperium tureckim Polska wyszła w miarę obronną 
ręką. Aż do końca panowania Jana III polski system ustrojowy mimo swych nie-
wątpliwych wad zdawał dziejowy egzamin.

W Egipcie nawet w przybliżeniu nie było podobnych perturbacji, aczkolwiek 
zaburzeń nie brakowało. Trzeba (zgadzając się tu z Niwińskim) stwierdzić, że – po-
mijając okresy nieurodzaju – zmiany w poziomie materialnym życia przeciętnego 
chłopa egipskiego nie były z pewnością aż tak drastyczne, jak to wynikałoby z po-
wieści Prusa. Obserwacje Prusa na temat wojny i pokoju można jednak uznać za 
wyobrażenia pisarza odnoszące się do dziejów Egiptu. Wiadomości czerpane przez 
autora Faraona z XIX-wiecznej literatury popularyzującej wiedzę o Egipcie, choć 
może niezbyt precyzyjne, wystarczały do wyobrażenia sobie schyłku XX dynastii 
jako czasów upadku, nędzy szerokich rzesz ludności i zaburzeń społecznych.

Nie dość trafna z punktu widzenia dzisiejszej nauki charakterystyka sytuacji 
Egiptu w Faraonie nie stanowi dowodu na to, że w istocie pisarzowi chodziło o Pol-
skę, a nie o Egipt. 

W Egipcie koniec XIX dynastii przyniósł poważne zaburzenia polityczne. Na 
początku dynastii XX miały miejsce zwycięskie wojny obronne przed najazdami, 
potem dramatyczna próba zamachu stanu (w wyniku spisku pałacowego zamordo-

32 A. N i w i ń s k i, Bürgerkrieg, militärischer Staatsstreich und Ausnahmezustand in Ägypten unter 
Ramses XI. Ein Versuch neuer Interpretation der alten Quellen. W zb.: Gegengabe, Festschrift für 
Emma Brunner-Traut. Hrsg. I. G a m e r - W a l l e r t, W. H e l c k. Tübingen 1992.

33 N i w i ń s k i, Tło historyczne akcji powieści [...], s. 645.
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wano Ramzesa III) i spory o sukcesję, natomiast pod koniec XX dynastii z pewnością 
załamał się system państwowej dystrybucji dóbr oraz nastąpił okres chaosu i gra-
bieży. Szukanie analogii między tymi dziejami (w wersji przyjętej przez Prusa) a sy-
tuacją Polski z czasów pisarza byłoby błądzeniem po manowcach. Rzekome zaś 
podobieństwo Egiptu Prusa do Polski przedrozbiorowej jest powierzchowne i złudne.

Niwiński za istotny element swego rozumowania o „polskim” przesłaniu Faraona 
uważa fakt, że Prus podobno wycofał pierwotne zakończenie powieści, rzekomo 
w wyniku nacisku i ugody z rosyjską cenzurą 34. To jednak tylko hipoteza. Czy to 
zakończenie, już od dość dawna umieszczane w wydaniach powieści, rzeczywiście 
zawierało jakieś elementy niecenzuralne z punktu widzenia rosyjskiego okupanta? 
Trudno się czegoś podobnego dopatrzyć. Jest to filozoficzna refleksja nad historią 
i życiem ludzkim, wyraz niejako stoickiego podejścia do dramatów losu i egzysten-
cji, a zarazem uspokojenie czytelnika po burzy emocjonalnej. Tragiczna śmierć 
młodego faraona musiała wzbudzić u wrażliwego odbiorcy tekstu głęboki żal nad 
niezasłużoną klęską szlachetnej jednostki. Epilog wylewa oliwę na te wzburzone 
fale, tłumaczy prymat przystosowania nad buntem i sprzeciwem, jest jak refleksyj-
ne adagio po jakimś presto, a nawet furioso. Rezygnacja z zakończenia mogła być 
po prostu wynikiem zmiany poglądu autora, który przypuszczalnie zdecydował się 
na zamknięcie dramatu akcentem tragicznym, jakby ostatnim akordem wielkiej 
bohaterskiej symfonii.

Na czyjeś pytanie, czy Faraon jest powieścią o Polsce w przebraniu egipskim, 
Prus miał podobno zareagować odpowiedzią: „Jak pan wie, to czego się pan py- 
ta?” 35 To jednak nie znaczyło, że naprawdę „pan wie”. Odwrotnie, niż to zakłada 
Niwiński, ta wypowiedź Prusa brzmi wyraźnie jak zdystansowanie się od głupiego 
pytania. To bardzo warszawski, lekko ironiczny zwrot. Nie można z niego wnio-
skować, że zadający pytanie rzeczywiście dobrze odczytał intencje Prusa, a pisarz 
to potwierdził. 

Podobnie wątpliwe jest twierdzenie, że przymiotnik „tysiącoletni” odnosi się 
w rzeczywistości do „tysiącletniej” Polski, a nie do Egiptu 36. Po pierwsze „tysiąco-
letni” nie wskazuje na jeden tysiąc lat, ale równie dobrze na kilka tysięcy lat dzie-
jów. Po wtóre, w r. 1895 przymiotnik „tysiącletni” i pojęcie „tysiąclecia” nie miały 
w Polsce takiego obiegowego znaczenia, jakiego nabrały w drugiej połowie XX w., 
przy okazji obchodów nazwanych millenijnymi. 

Wygląda na to, że jedyny pewny „wątek polski” w Faraonie to wzmianka o kra-
jach, w których „rodzi się bursztyn” oraz o jasnowłosej niewolnicy porwanej gdzieś 
daleko przez ludzi Hirama, która zmarła z tęsknoty za ojczyzną (s. 300). O ile 
bursztyn bałtycki był w czasach faraonów prawie nieznany na Bliskim Wschodzie, 
o tyle nie należy a priori odrzucać możliwości docierania aż nad Bałtyk żeglarzy 
z Morza Śródziemnego. Poszlaki, które na to wskazują, bywają dzisiaj lekceważone, 
ale przyszłe badania niewątpliwie dostarczą dalszych danych i wyjaśnią tę nieby-
wale interesującą kwestię. 

34 Zob. E. W a r z e n i c a - Z a l e w s k a, Dwa zakończenia „Faraona” a sens ideowy powieści. „Pa-
miętnik Literacki” 1985, z. 2. 

35 Cyt. za: N i w i ń s k i, Literacka wyprawa Bolesława Prusa do starożytnego Egiptu [...], s. 629.
36 Ibidem, s. 641–642, przypis 62.
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Nie jestem przekonany do tezy Niwińskiego, że w zakończeniu Faraona pojawia 
się „wątek »ku pokrzepieniu serc«” 37 – nawiasem mówiąc, cytat w tej rozpowszech-
nionej postaci (tak go przytaczają m.in. Niwiński i Blech) jest błędny: Sienkiewicz 
pisał „dla pokrzepienia serc”. Roksana Blech twierdzi skądinąd, że zastrzeżenia 
Prusa wobec Ogniem i mieczem budziło właśnie „przesłanie powieści – owo »ku 
pokrzepieniu serc«” 38. Lecz w Ogniem i mieczem jeszcze tej sentencji nie ma, gdyż 
Sienkiewicz umieścił ją dopiero na końcu Pana Wołodyjowskiego. Zresztą Ogniem 
i mieczem wcale nie kończy się optymistycznie – to tylko chwilowy i umiarkowany 
happy end na tle klęsk, konfliktów i ruiny dawnego (pozornie) harmonijnego bytu 
i (względnej) zgody narodów w Rzeczypospolitej sprzed roku 1648. Jednakże sens 
dzieła Sienkiewicza tkwi nie w jakimś budującym zakończeniu, ale w porywającej 
malowniczości nakreślonych przez pisarza obrazów. Nie dają one czytelnikowi 
satysfakcji, lecz budzą nostalgię. Nie tak znów wiele różni Ogniem i mieczem od 
Faraona!

Prus niewątpliwie rozważa w Faraonie nie tyle sprawę polską, ile sprzeczności 
będące udziałem władzy despotycznej. Władca, bardziej jeszcze absolutny od ro-
syjskiego cara, w dodatku otoczony boską czcią, pomimo osobistej odwagi i talen-
tu okazuje się bezbronny wobec zakulisowych struktur i „układów”. Jest po prostu 
spętany i ginie, gdy chce się wyrwać spod kurateli. Ramzes XIII umiera zamordo-
wany przez zamachowca, będącego bezwolnym narzędziem w ręku potężnych 
wrogów faraona. 

W czasach Prusa tragiczny los spotykał wielu władców. Trony padały od Fran-
cji i Portugalii po Meksyk, Brazylię, Koreę i Chiny, a zmierzch monarchii – jak się 
miało niebawem okazać – wcale nie oznaczał postępu i poprawy bytu narodów.

Pogląd pisarza na los króla znalazł wyraz w Faraonie: według pieśni śpiewanej 
na Nilu przez Sarę król nosi zbroję pod purpurą i łowi uchem szmer kotary (s. 118) 
– nawet jeśli to wpływ wydarzeń 1881 i 1887 r., należy uznać, że chodzi o refleksje 
ogólniejsze niż tylko wynikające ze spraw polskich z czasów autora. 

Z całą pewnością Prus piętnując pychę i arogancję klas posiadających i współ-
czując uciśnionemu ludowi nawiązuje także do sytuacji sobie współczesnej. Jednak 
wrogiem człowieka okazuje się nie tylko ciemiężyciel z klasy posiadaczy, ale inny 
„prosty człowiek”, którego podły charakter i żądza zysku popychają do czynów 
haniebnych i zbrodniczych. Ramzesa XIII zabija jakiś marny grecki śpiewak, który 
przedtem zamordował jego dziecko. Tutmozis pada rozcięty toporem przez grubiań-
skiego, chytrego i wygadanego prostaka, sprzedajnego karierowicza Eunanę. 
Wspólnikami Eunany są inni zdrajcy spośród zwykłych żołnierzy. Parobków na 
folwarku Sary biją ich krewni. Chytra Tafet, ciotka Sary, okrada folwark na rzecz 
rodziny i znajomych. Biciem chłopów i brutalnym poborem danin zajmuje się jakiś 
obskurny, gadatliwy i przemądrzały pisarz. Ubogiego mędrca, kapłana Menesa, 
żebrzącego po wsiach, przepędzają prości wieśniacy, itd. Można się w niektórych 
opisach konfliktów społecznych w Faraonie dopatrzyć aluzji do problemów współ-
czesnych Prusowi. Jednak nie wystarczy to do stwierdzenia, że powieściowy Egipt 
to Polska w przebraniu. 

37 Ibidem, s. 641.
38 B l e c h, op. cit., s. 599.
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Związki Faraona z rzeczywistością współczesną pisarzowi są niewątpliwe. Alu-
zji do okresu, w którym Prus żył i tworzył, nie brakuje. Byłoby dziwne, gdyby ich 
zabrakło w dziele tak wytrawnego dziennikarza. Jednak Faraon nie jest powieścią 
ani o Polsce, ani o Rosji, ale powieścią o Egipcie oraz o przemijaniu i o roli przy-
padku, o klęsce wzniosłych ideałów i tryumfie zła, a także miejscami powieścią 
o pięknie świata i o zaletach pracy na rzecz mądrości.

Faraon jest jedynym dziełem Prusa, w którym dochodzi do głosu konsekwent-
nie przedstawiany pogląd autora, że pod powierzchnią pozornie jawnych i łatwo 
wytłumaczalnych zjawisk historycznych kryją się tajemne mechanizmy i mroczne 
intrygi. 

Znacznie ważniejszy od źródeł wiedzy Prusa o Egipcie wydaje się wpływ, jaki 
Faraon wywarł na ukształtowanie się w Polsce zainteresowania starożytnym Egip-
tem i uformowanie u nas kilku pokoleń jego badaczy. Można przypuszczać, że 
większość polskich egiptologów działających w w. XX przeszła przez lekturę Faraona 
i stamtąd czerpała inspirację do zajęcia się dawnym Egiptem. Co więcej, badacze 
ci, wprawdzie świadomi błędów i niedostatków wizji Egiptu u Prusa, zachowali 
mimo to ogromny sentyment do tej powieści i szacunek dla geniuszu autora.

Ważną kwestią jest zagadnienie recepcji Faraona w czasach po drugiej wojnie 
światowej. Jeden z wątków szkicu Niwińskiego dotyczy upodobania Josifa Wissa-
rionowicza Dżugaszwilego zwanego Stalinem do tej powieści 39. Niwiński w przypi-
sie odwołuje się do relacji Józefa Czapskiego, podobno pochodzącej od „pisarzy 
rosyjskich”. Przypis ów zawiera też odnośnik do artykułu Pawła Jasienicy w nu-
merze 43 „Nowej Kultury” z r. 1956 40 (nie znam tego tekstu). W Rosji mógł o gustach 
Stalina wiedzieć Wsiewołod Igoriewicz Awdijew 41, a jeśli tak, to oczywiście musiało 
to wpłynąć na jego komentarz do powieści Prusa w wydaniu rosyjskim (Moskwa 
1951).

Z którym z bohaterów powieści mógł się utożsamiać Stalin? Chyba nie z naiw-
nym, impulsywnym Ramzesem XIII. Ideałem Stalina mógł być Herhor, „skuteczny” 
polityk o kamiennej twarzy.

Egiptolog Tadeusz Andrzejewski (1923–1961), który w okresie stalinowskim 
napisał komentarz do Faraona, był wtedy bardzo młodym badaczem. Niwiński 
twierdzi, że Andrzejewski w swoim komentarzu wdaje się w niezbyt ważne obja-
śnienia, chcąc uniknąć omawiania istotnych uchybień Prusa, a czyni to, by nie 
narazić się stalinowskiemu reżimowi. Wydaje się jednak, że nie dość wnikliwe 
przypisy Andrzejewskiego do Faraona nie wynikają z rozmyślnej tendencji, ale są 
po prostu pobieżnym „odwaleniem roboty”. Konkretne wiadomości także się tam 
zdarzają, a dotyczą np. identyfikacji pojawiających się w Faraonie nazw geogra-
ficznych. Andrzejewski unika określenia „faraon”, zastępując je wyrazem „król”, 
woli też „powiat” od „nomu”. Mówi w duchu epoki o klasach społecznych, o mało-
rolnych, średniorolnych i bezrolnych chłopach i o „wspólnotach wiejskich”, rzeko-
mych pozostałościach społeczeństwa bezklasowego. W poprzedzających przypisy 
Objaśnieniach historycznych Andrzejewski stwierdza: „Pominięto tu krytykę realiów 

39 N i w i ń s k i, Literacka wyprawa Bolesława Prusa do starożytnego Egiptu [...], s. 628.
40 Ibidem, przypis 14.
41 Zob. ibidem, przypis 13. 
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powieści, gdyż sprawa ta jest zbyt obszerna i wymaga osobnego opracowania” 42. 
Tamże pisze, że „nawet docierając do najlepszych źródeł, nie mógł Prus ustrzec się 
pewnych błędów” 43. Andrzejewski koryguje w przypisach niektóre anachronizmy 
Prusa. Nie wydaje się, by w Polsce w okresie stalinowskim nie wolno było w żaden 
sposób krytykować Faraona. Powieść historyczna w ogóle bywała czasem w krajach 
tzw. demokracji ludowej piętnowana jako przejaw eskapizmu, chyba że miała 
cechy poprawnej ideologicznie krytyki dawnego ustroju społecznego. Kulczycka-
-Saloni we wstępie do Faraona z wczesnych lat pięćdziesiątych starała się wykazać 
zbieżność przynajmniej niektórych wątków twórczości Prusa z doktryną historycz-
no-społeczną marksizmu, ale zaznaczała, że Prus w Faraonie reprezentuje burżu-
azyjny pogląd na ustrój społeczeństwa, co nie było komplementem 44. Napisała 
ponadto, niezbyt zresztą trafnie, że Prus (tylko w epilogu, ale jednak!) „szukał 
wyjaśnień w dziedzinie metafizyki” 45. Według tej komentatorki Prus „na tło odle-
głych stosunków egipskich rzutował podstawowy konflikt swojej epoki”, a Egipt 
(rzekomo typowe państwo) przedstawiał „jako maleńkie państwo półkolonialne” 46. 

Andrzejewski w komentarzu do Faraona wyraził pogląd o napływie do Egiptu 
niewolników w okresie wojen Nowego Państwa 47. Nie wydaje się jednak, by ta opi-
nia była zbyt głębokim ukłonem w stronę dogmatów nauki radzieckiej dotyczących 
tzw. formacji niewolniczej, ponieważ wspomnianemu twierdzeniu towarzyszy u An-
drzejewskiego zastrzeżenie: „Zdaje się, że dopiero w tym okresie niewolnicy zaczę-
li stanowić bardzo ważny czynnik w procesie produkcyjnym” 48. W rzeczywistości 
niewolnictwo nie odgrywało większej roli w gospodarce i życiu starożytnego Egiptu. 

Relacje o upodobaniu Stalina do Faraona wydają się wiarygodne, ale nie znaczy 
to, by można było właśnie w Faraonie widzieć źródło imperialnych ambicji i monu-
mentalnych budowli. Prus nie był ojcem Gułagu i Kanału Bałtycko-Białomorskie-
go. Te zjawiska miały wiele innych źródeł i wynikały z różnych okoliczności spo-
łecznych i historycznych. 

Spostrzegawczy czytelnik Faraona może bez trudu zauważyć, że Prus nie ko-
mentuje wyraźnie samej zasady autokratycznego modelu władzy państwowej, jaki 
przedstawia w swej powieści. Opisuje szczególny przypadek starożytnej monarchii 
despotycznej, jaką był Egipt, ujmując się jednak za pokrzywdzonym ludem. W pań-
stwie faraonów posłuszeństwo jest „cementem” spajającym ludzi w funkcjonalną 
całość. Nie ma w takim modelu państwa miejsca na wolność jednostki. Prus for-
mułuje wszakże zdecydowane postulaty dotyczące praktyki humanitarnej. Stawia 
absolutnej władzy faraona i egipskiej piramidzie urzędniczej wysokie wymagania 
moralne; zamiast bezwzględnej zasadniczości żąda zrozumienia i współczucia dla 

42 T. A n d r z e j e w s k i, Objaśnienia historyczne. W: P r u s, Faraon (1952), s. 771. (W zamieszczonym 
w wyd. z 2014 r. wykazie publikacji o Faraonie wymienione są na s. 681 przedruki Objaśnień hi-
storycznych z r. 1950 i z lat kolejnych, jednak z pominięciem r. 1952).

43 Ibidem, s. 767. 
44 K u l c z y c k a - S a l o n i, Przedmowa, s. XII. (W wyd. Faraona z 2014 r. na s. 681 wymienione są 

przedruki tej przedmowy z r. 1950 i z lat następnych, z pominięciem r. 1952). 
45 Ibidem, s. XXIII.
46 Ibidem, s. XVIII. 
47 A n d r z e j e w s k i, op. cit., s. 768. 
48 Ibidem.
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drugiego człowieka. Przy tym wkłada w usta kapłana Pentuera pogląd, że egipski 
stan kapłański, pełen rozmaitych nieprawości, jest mimo to „kagańcem, w którym 
płonie światło mądrości. Kaganiec może być brudny, nawet śmierdzący. Niemniej 
jednak przechowuje boski ogień, bez którego między ludźmi panowałaby ciemność 
i dzikość” (s. 427). W tym alegorycznym stwierdzeniu kryje się przekonanie autora, 
że trzeba się do pewnego stopnia zgadzać na zło towarzyszące (jakoby) nieodłącznie 
zjawiskom pozytywnym. 

Faraon skonstruowany jest według zasady tragedii greckiej: od początku wia-
domo, jak się dramat skończy. Rola przypadku i paradoksalność zdarzeń to stały 
element pisarstwa Prusa. Już nowela Z legend dawnego Egiptu zapowiada tragicz-
ny paradoks, wokół którego osnuta jest akcja Faraona. Głęboki smutek ogarnia 
czytelnika w obliczu przedstawionej w powieści klęski szlachetnych dążeń. Potrzeb-
ny jest zatem nie tyle happy end, ile grecka katharsis, czyli „uzdrowienie” (a nie 
„oczyszczenie”, wbrew mylnej, czysto etymologicznej, interpretacji, opartej na 
umiarkowanej znajomości greki) z przygnębienia towarzyszącego tragedii – wedle 
formuły Arystotelesa odnoszącej się do greckiego teatru. Prus rozumiał konieczność 
takiego zabiegu, stąd pojawienie się na końcu powieści pozornie nieorganicznego, 
refleksyjnego epilogu. Potem pisarz odstąpił od tej koncepcji.

Przesłanie Faraona jest znacznie bardziej uniwersalne niż ukazanie dramatu 
jednostki. Związki z Najogólniejszymi ideałami życiowymi Prusa (1905) były już 
przedmiotem uwag komentatorki Faraona 49.

Piszącemu te słowa wydaje się, że najistotniejszym zagadnieniem filozoficznym 
poruszonym w Faraonie, a najjaśniej sformułowanym w epilogu, jest nietrwałość 
struktur, nieodwracalność nawet przypadkowej ich destrukcji i nieuchronność 
przemijania. Pociechę przynosiła starożytnym Egipcjanom religia. Jednak Prus nie 
skłania się w tę stronę, czego wyrazem jest relacja o biegu myśli kapłana Samentu 
odkrytego w podziemiach Labiryntu. Akompaniamentem epilogu powieści jest peł-
na zwątpienia, pozornie hedonistyczna Pieśń harfiarza. Wprawdzie w treści Faraona 
mamy moment, w którym Mentezufis obiecuje Ramzesowi możliwość zatarcia błę-
dów i ukazuje perspektywę bytu pozagrobowego, gdzie można dokonać niejako 
naprawy stłuczonych za życia dzbanów, jednak w zakończeniu powieści Prus nie 
podaje takiego remedium na tragiczne aspekty wszelkiej egzystencji. Na pytanie 
o sens zdarzeń autor Faraona udziela czytelnikowi odpowiedzi wymijającej, wska-
zując na strukturalny charakter naprzemiennego upadku i odradzania się społe-
czeństw (i państw) i zalecając kontemplację dziejów oraz poznawanie tajemnic 
mądrości. Nie pisze „dla pokrzepienia serc” i nie pozwala czytelnikowi całkiem 
otrząsnąć się ze smutku i dostąpić pełnego duchowego uzdrowienia, choć taki jest 
z pozoru cel epilogu. 

Melancholijny epilog Faraona ujawnia głęboko pesymistyczny pogląd Prusa 
na życie, dostrzegalny zresztą już w autonomicznym opowiadaniu o wizji ukazanej 
umierającemu Ramzesowi XII przez Beroesa. Prus był pesymistą, co widać we 
wszystkich jego powieściach, a Faraon jest powieścią najbardziej z nich pesymi-
styczną.

49 Zob. B l e c h, op. cit., zwłaszcza s. 605–606. 
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A b s t r a c t

ADAM ŁUKASZEWICZ University of Warsaw

BOLESŁAW PRUS’ “FARAON” (“PHARAOH”)–ANCIENT EGYPT AND POLISH CONTEXT

Bolesław Prus’ novel Faraon (Pharaoh), published in the year 1895, is based on political events in ancient 
Egypt in the 11th century BC, at the end of the Twentieth Dynasty. Prus was not a historian and apart 
from Pharaoh wrote no other historical novels. From the available sources he gathered information on 
Egypt of the pharaohs and inserted it into his masterpiece of literary fiction. His novel is superior to 
any other novel on ancient Egypt ever written. Regardless of numerous anachronisms and errors in 
description of the realities of ancient Egypt, the novel stood the test of time. Regrettably, it is little known 
in the world in spite of numerous translations into many languages. In Poland the book was subject to 
critical assessment by some reviewers for excessive didacticism and historical inconsistencies. 

A new edition of Pharaoh with commentary was issued in 2014. It was prepared by Andrzej Niwiński, 
a professor of Egyptian archaeology at the University of Warsaw. The advantage of the edition is that 
it includes a collection of rare illustrations made 100 years ago by a famous painter Edward Okuń 
(1872–1945). 

Niwiński’s edition contains many explanatory footnotes and appendices by the editor and by 
other contributors. These supplementary studies mainly refer to the origin of the novel and to Prus’ 
readings. The volume also comprises a historical essay on the real history of the Egypt under the 
Twentieth Dynasty and an interesting text on the illustrations and their author. The footnotes and an-
nexes are rich in valuable pieces of information. Nevertheless, they are not devoid of disputable matters. 
An important issue in Adam Łukaszewicz’s article is a polemics with the editor’s theory about Pharaoh 
being an allegorical novel which actually refers to Polish matters. 

The author of the present paper who works in the field of Egyptian archaeology adds to Niwiński’s 
commentaries some own observations on the realities described in the novel under discussion.
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GWIAZDY W „LALCE” BOLESŁAWA PRUSA

Znane są naukowe zamiłowania i aspiracje Prusa. Od początku bardziej cenił on 
swoją działalność naukową niż literacką. Sam przyznaje: „Od chwili wejścia do li-
teratury nie ukrywałem antypatii do bezcelowych konceptów. Podpisywałem się 
pseudonimem, wprost ze wstydu, że takie głupstwa piszę” 1. Własne próby dzien-
nikarskie traktował jako „pracę parobczą”, żywiąc nadzieję, że kiedyś zajmie się 
poważną aktywnością badawczą. Za królową nauk i ukochaną dziedzinę uznawał 
matematykę, ale chemia i fizyka również nie były mu obce. Szczególne miejsce, jak 
się wydaje, zajmuje w jego zainteresowaniach i twórczości astronomia. Pisarz miał 
w swojej bibliotece 2 wiele pozycji na ten temat, m.in. Stanisława Kramsztyka Szki-
ce przyrodnicze z dziedziny fizyki, geofizyki i astronomii (1893), Marcina Ernsta 
Astronomię gwiazd stałych (1897), Józefa Słowikowskiego Znaczenie figur Koperni-
ka i Kepplera w przyrodzie, nauce i technice (1903) 3 oraz Kazimierza Waisa Kosmo-
logię, czyli Filozofię przyrody (1907). Jak jednak wskazują daty ich pierwszych 
edycji, Prus mógł zostać ich czytelnikiem dopiero po napisaniu Lalki (1890).

Szczególną rolę w kształtowaniu świadomości prozaika można przypisać Ca-
mille’owi Flammarionowi – francuskiemu astronomowi i popularyzatorowi wiedzy 
z tej dziedziny. Prus posiadał kilka jego książek: opublikowane po polsku Opowia-
dania o nieskończoności (Récits de l’infini, 1872, pol. 1874), z którymi zapoznał się 
najwcześniej, a także trzy inne dzieła w oryginale – Contemplations scientifiques 
(wydane w dwóch seriach – w 1885 i 1887), L’Atmosphère. Météorologie populaire 
z 1888 roku oraz L’Éruption du Krakatoa et Les Tremblements de terre (1890) 4.

Prus miał w swoim księgozbiorze również pracę Henryka Merczynga (Dumania 

1 B. P r u s, Słówko o krytyce pozytywnej. (Poemat realistyczny w 6 pieśniach). W: Studia literackie, 
artystyczne i polemiki. Warszawa 1950, s. 171.

2 Zob. H. I l m u r z y ń s k a, A. S t e p n o w s k a, Księgozbiór Bolesława Prusa. Red. nauk. Z. S z w e y-
k o w s k i. Warszawa 1965, passim.

3 Posiadanie tej książki jest potwierdzeniem czci, jaką pisarz darzył osoby wymienione w jej tytule, 
czego dowodzi m.in. następująca wypowiedź, w której pojawia się jedna z nich: „Takie charaktery, 
jak Hamlet, Makbet, Falstaf, Don Kiszot są odkryciami tyle przynajmniej wartymi w dziedzinie 
psychologii, co prawo biegu planet w astronomii. Szekspir tyle wart co Kepler” (B. P r u s, „Ogniem 
i mieczem”. Powieść z dawnych lat Henryka Sienkiewicza. W: Studia literackie, artystyczne i pole-
miki, s. 35).

4 Prus czytał także inne pozycje w języku francuskim, np. prace A. G u i l l e m i n a: Les Comètes 
(1887), Les Étoiles. Notions d’astronomie sidérale (1884) i Esquisses astronomiques. Autres mondes 
(1892) – nie tłumaczone na język polski. 
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przyrodnika, 1900), w której znajduje się rozdział dotyczący twórczości autora 
Lalki, zatytułowany Koniec świata u Prusa 5. Merczyng pyta: 

Czy pisarz, co sto słońc pod Magentą w zbrojach kirasjerów widzi, pamięta jeszcze o tym, jak się 
oblicza droga owego jednego słońca, które nam świeci na niebie? Czy śnieg z listków różanych, co za-
sypuje złote kirysy bohaterów, nie zakrył poecie odwiecznych prawd ruchu i bytu?... 6 

Dalej fizyk dowodzi, że wizja końca świata przedstawiona w Emancypantkach 
za pośrednictwem profesora Dębickiego jest naukowo sprawdzalna i opiera się na 
solidnych matematycznych obliczeniach dokonanych wcześniej przez pisarza 7.

Prawda naukowa i prawda artystyczna były dla Prusa ogromnie istotne, a wła-
sne dokonania naukowe, wplecione skądinąd w fikcję literacką, traktował on na 
równi z ambitnymi rozprawami. Prozaikowi bardzo zależało, by we francuskiej 
wersji Emancypantek (którą miał przygotować Antoni Wodziński) te wyjatkowe dla 
niego ustępy nie uległy zniekształceniu, o czym wyraźnie informował tłumacza 
w liście z 11 XI 1901:

Proszę [...], niech Pan tłomaczy Emancypantki, warunki Pańskie przyjmę, a tymczasem polecam 
Jego łaskawej i szczególnej uwadze tom IV-ty tej powieści, w którym znajdują się bardzo ważne astro-
nomiczne i filozoficzne rozmyślania 8. 

Powoływał się przy tym Prus na rozprawę Merczynga:

P.S. Gdyby Pan chciał zapoznać się z opinią uczonego o owych astronomicznych rozmyślaniach, 
przytaczam tytuł broszury: Dumania przyrodnika, spisał Henryk Merczyng, a w broszurze tej rozdział: 
Koniec świata u Prusa 9. 

Kończył zaś znacząco: „Domyśla się Pan, jak wiele zależy mi na tym, ażeby 
odnośne rozdziały Emancypantek jasno zostały przedstawione cudzoziemcom” 10.

Prus miał szerokie przygotowanie, by móc tworzyć teorie omawianego rodzaju. 
Wspominając lata szkolne, sam o sobie pisze: 

Był to fanatyk matematyki i nauk przyrodniczych. Więc wykładał na prawo i lewo, że wszystko jest 
głupstwem i kłamstwem, czego nie można wyliczyć i zważyć, a przynajmniej zaobserwować 11. 

Już w 1872 roku opublikował w „Opiekunie Domowym”, obok pracy o pedago-

  5 Pierwodruk ukazał się w „Kurierze Warszawskim” (1897, nr 33). Prus mógł znać Merczynga oso-
biście. Wiadomo, że obaj zostali zaproszeni w 1899 r. przez J. Ochorowicza – gdy opuściła go żona, 
Maria z Leszczyńskich – na tzw. obiad kawalerski. Prus jednak ostatecznie nie wziął w nim udzia-
łu. Zob. Bolesław Prus 1847–1912. Kalendarz życia i twórczości. Oprac. K. T o k a r z ó w n a, 
S. F i t a. Red. Z. S z w e y k o w s k i. Warszawa 1969, s. 493, 548.

  6 H. M e r c z y n g, Dumania przyrodnika. Petersburg 1900, s. 67–68.
  7 Zaświadcza o tym współczesny uczony, H. P i e r s a  (Wiedza astronomiczno-fizykalna w twórczości 

literackiej Bolesława Prusa. Lublin 2007, s. 29): „wypada stwierdzić, że nie jest to fikcja z rodzaju 
science fiction, ale realistycznie przedstawiona prognoza. Przy jej opracowaniu wykorzystał autor 
wiedzę astronomiczną o Układzie Słonecznym oraz fizyczną, dotyczącą mechaniki nieba i opartej 
na prawie grawitacji teorii przypływów i odpływów”. 

  8 A. G ł o w a c k i  (B. P r u s), list do A. Wodzińskiego, z 11 XI 1901. W: Listy. Oprac., koment., posł. 
K. T o k a r z ó w n a. Warszawa 1959, s. 299.

  9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 P r u s, Słówko o krytyce pozytywnej, s. 169.
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gice, recenzję książki Ormsby’ego McKnighta Mitchella Ciała niebieskie, albo Świa-
ty planetarne i gwiazdowe. Wykład wielkich odkryć i teorii najnowszej astronomii. 
Rok później wygłosił dwa odczyty O budowie wszechświata – pierwszy skierowany 
do robotników i rzemieślników, drugi do uczniów 12.

W jednej z kronik 13 z 1875 roku drukowanej w „Niwie” publicysta wypowiada 
się w tonacji humorystycznej na temat działalności (albo jej braku – jak dochodzi 
do wniosku) Warszawskiego Obserwatorium Astronomicznego: „Wzorem tej budu-
jąco cichej pracy jest przede wszystkim obserwatorium warszawskie, o którym nie 
tylko nic nie wie Europa, ale nawet Warszawa” 14. Powód małej popularności insty-
tucji widzi felietonista w niepozornym wyglądzie budynku, przypominającego pral-
nię albo suszarnię. Pisze:

Sumienność dziennikarska nakazuje nam sprostować te błędne i ujmę wiedzy przynoszące poglą-
dy. Warszawskie obserwatorium nie jest ani pralnią, ani suszarnią, ale dostrzegalnią astronomiczną 15. 

W żart obraca Prus również długie i żmudne badania naukowe: 

Jedne z nich, odnoszące się do czasu, wskazują, że obserwatorium, które od tylu lat suszy sobie 
głowę nad oznaczeniem prawdziwego południa, trafi wreszcie choć raz na ten ważny moment doby i tym 
sposobem przyczyni się do podniesienia sztuki zegarmistrzowskiej 16.

Szydzi także z innych dociekań: 

Studia dotyczące długości i szerokości geograficznej, a trwające również od niepamiętnych czasów, 
rodzą dwie hipotezy: pierwsza może być ta, że Warszawa wraz z obserwatorium astronomicznym co rok, 
jeżeli nie co miesiąc, zmienia miejsce na powierzchni globu ziemskiego, drugą zaś ta, że Warszawa 
i obserwatorium stoją na miejscu, lecz że astronomowie nasi, pragnąc nam miłą zostawić po sobie 
pamiątkę, wyszukują długości i szerokości geograficzne oddzielnie dla każdego mieszkańca miasta, tak 
aby każdy z nas miał swoję własną [...] 17.

Szczyt sarkazmu osiąga jednak felietonista w następującym fragmencie: 

Nasze stulecie jest epoką wielkich niespodzianek, a jeżeli p. Janowi Rapackiemu udało się wykryć, 
że ziemia pod biegunami nie jest spłaszczona, ale wypukła, to dlaczegóżby obserwatorium nie mogło 
np. dowieść (opierając się na swoich wymiarach tarczy słonecznej), że nie ziemia około słońca, ale 
słońce około obserwatorium krąży, opisując przy tej sposobności elipsę, której ognisko czasem siedzi 
w dostrzegalni, a niekiedy dla świeżego powietrza chodzi po Krakowskim Przedmieściu? 18

Pisarz ośmiela się nawet zadać pytanie, jaki jest rzeczywisty cel działania ob-
serwatorium: „Może, opierając się na maksymie: repetitio est mater studiorum, 

12 Zob. Bolesław Prus 1847–1912, s. 100–101, 108, 115.
13 Zagadnienia astronomiczne pojawiają się w wielu kronikach. W numerze 11 „Niwy” z 1874 r. ko-

munikuje B. P r u s  czytelnikom „przejście Wenery przez Słońce” (Kroniki. Oprac. Z. S z w e y- 
k o w s k i. T. 1, cz. 2. Red. nauk. J. B a c u l e w s k i. Teksty kolacjonowali i przygot. do druku 
T. J o d e ł k a, D. S t ę p n i e w s k a. Indeksy K. K u r y s i o w a. Warszawa 1956, s. 101). Na łamach 
różnych czasopism autor Lalki wypowiada się na temat astronomii jeszcze wielokrotnie. Zob. 
P i e r s a, op. cit., s. 33–34.

14 P r u s, Kroniki, s. 169.
15 Ibidem.
16 Ibidem, s. 170.
17 Ibidem.
18 Ibidem, s. 170–171.
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sprawdza ono wszystkie dotychczasowe systemy, począwszy od egipskich, chińskich 
i meksykańskich [...]?” 19 

Po tej surowej ocenie dokonanej w żartobliwej formie Prus na koniec stwierdza 
zupełnie poważnie: 

Gdyby obserwatorium nie otaczało się nieprzebytą pomroką tajemnicy, gdyby w umysłach szcze-
piło zamiłowanie do astronomii, wówczas ofiary dobroczynne może z 45 rs podniosłyby się do 45 000 rs 
rocznie, pozwoliły stanąć zakładowi na europejskiej stopie i rozpocząć badania szersze, które u nas 
chyba wtedy się zaczną, gdy inne obserwatoria będą już wysyłały delegatów na księżyc i planety są-
siednie 20. 

Celem felietonu nie było zatem wyśmianie specyfiki funkcjonowania warszaw-
skiego obserwatorium, tylko próba uwrażliwienia czytającej publiczności na po-
trzeby tej placówki z równoczesnym wskazaniem sposobów na zwiększenie społecz-
nej ofiarności przez szerszą informację o działalności instytucji – czego najlepszym 
przykładem jest właśnie żartobliwy felieton Prusa.

W roku 1877 powstała nowela W walce z życiem, zawierająca jeszcze senty-
mentalno-romantyczną metaforykę i podobne obrazowanie związane z gwiazdami 21. 
Pejzaże z nimi oraz z księżycem to sceneria rozkwitu miłości dwojga zakochanych, 
których los jest symbolizowany właśnie przez dwie szukające się gwiazdy. Mamy 
tu do czynienia z platońską wiarą w kosmiczne przeznaczenie dwojga dusz. Nato-
miast w roku 1884 spod pióra Prusa wyszło opowiadanie Przy księżycu. Akcja 
utworu rozgrywa się w księżycową noc. Protagonista – stary guwerner François – 
naturalnemu satelicie Ziemi znajdującemu się w fazie pełni przypisuje moc fatum 
i swoje doświadczenia życiowe wiąże z jego działalnością, towarzyszy on bowiem 
wszystkim pechowym perypetiom bohatera od wyjazdu z Francji. François mianu-
je nawet Srebrny Glob patronem tułaczów.

W opowiadaniu tym Prus świadomie łączy wiedzę naukową (detaliczny, facho-
wy opis powierzchni Księżyca czy odwołania do XIX-wiecznych teorii i do Galileusza), 
z fantastyką, całość zanurzając w pesymistycznych rozważaniach egzystencjalnych. 
Historia służy pisarzowi do postawienia pytania o powinności nauki wobec czło-
wieka oraz do snucia analogii między światem natury a światem ludzkim:

Żaden z tych „języków” – ani język nauki, ani język przesądu – nie może poradzić sobie z niepoko-
jem egzystencjalnym trapiącym człowieka. Nie ma zatem znaczenia, czy nazwiemy przyczynę, która nie 
pozwala księżycowi zbliżyć się do ziemi, „siłą rzutu”, czy „nieszczęściem” – „skutki są jednakowe – mówi 
guwerner – tułactwo”. Wydaje się, że nauka, która nie mówi człowiekowi nic o nim samym, nie pomaga 
mu zrozumieć własnego położenia, jest dla bohatera mało wartościowa: „Dla ogółu ruchy księżyca nie 
odznaczają się niczym osobliwym. Ujęto je w formuły matematyczne i to wystarcza. Gdybyś pan jednak 
wiedział, jaki dramat tkwi – choćby w prostych odmianach księżycowego światła... Ale chcąc go odczuć, 
trzeba być takim jak księżyc tułaczem 22. 

19 Ibidem, s. 171.
20 Ibidem.
21 Zob. K. T u r e y, Bolesław Prus a romantyzm. Lwów 1937, s. 60.
22 M. B a r a ń s k a, Kosmos pozytywistów. „Przy księżycu” Bolesława Prusa i „Niepoprawny” Elizy 

Orzeszkowej. „Podteksty” 2010, nr 1. Na stronie: http://podteksty.amu.edu.pl/podteksty/?actio-
n=dynamic&nr=20&dzial=4&id=432 (data dostępu: 22 IV 2017). Autorka cytuje opowiadanie 
B. P r u s a  z: Nowele. Wybór, red. I. O r l e w i c z o w a. Wyd. 3. T. 3. Warszawa 1957, s. 61.
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W roku 1887 (między 28 a 30 VIII) na łamach „Kuriera Codziennego” ukazała 
się słynna Wędrówka po ziemi i niebie – kronika tygodniowa będąca relacją z za-
ćmienia słońca w Mławie 23. Żartobliwy, humorystyczny opis podróży pociągiem 
przeplata się tutaj z poważnymi, głębokimi przemyśleniami naukowca i filozofa. 
Pisarz zastanawia się nad ogromem wszechświata: Ziemia – „A czymże jest ona przy 
Słońcu?... Okruchem 1300 milionów razy od niego mniejszym; wygląda przy Słoń-
cu, jak ziarno grochu przy wielkiej dyni” 24. Po czym obrazowo (za pomocą metafor 
ziaren, owoców i warzyw) przedstawia Prus schemat układu planetarnego, mają-
cego uzmysłowić czytelnikowi odległości dzielące poszczególne planety od siebie 
i od Słońca: 

W środku placu umieścimy dynię wysoką na łokieć, to będzie obraz Słońca. O 36 kroków od dyni 
połóżmy ziarno gorczycy, to będzie planeta Merkury. O 66 kroków, wciąż od dyni, umieśćmy nieduże 
ziarno grochu, to Wenus, a trochę większe ziarnko grochu, leżące o 91 kroków od środka placu, będzie 
Ziemią... 

Na pół łokcia od grochu umieśćmy ziarno prosa, ażeby mieć Księżyc.
Ziarno siemienia konopnego, położone o 140 kroków od dyni, przedstawi planetę Marsa, a średniej 

miary pomarańcza w odległości 475 kroków będzie największą planetą – Jowiszem. Mała pomarańcza, 
o 900 kroków od środka placu – to Saturn, duża wiśnia w odległości wiorsty będzie Uranem, a jeszcze 
większa wiśnia, leżąca już na obwodzie toru o półtory wiorsty od dyni, będzie Neptunem.

I otóż mamy miniaturę „systemu planetarnego”, z którego, jakkolwiek umieścimy się, możemy 
dojrzeć Słońce, ale planet, a osobliwie Ziemi – ani sposobu. Kto, choćby o 91 kroków, dojrzy ziarno 
grochu! 25

Ciekawy ten pomysł mógł pisarz zaczerpnąć z zaadaptowanej przez Stanisława 
Löwenharda i wydanej w 1860 roku w Warszawie 26 książki Fantazyjna podróż po 
wszechświecie Aarona Bernsteina, w której to poszczególne planety umieszczono 
topograficznie w pejzażu warszawskiego Starego Miasta oraz Traktu Królewskiego. 
Tłumacz-autor proponuje, aby koło kolumny Zygmunta ustawić „kulę dwóch stóp 
średnicy” 27 – jak przednie koło dorożki – która miałaby symbolizować Słońce. Pla-
nety rozlokowuje Löwenhard wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu 
aż do Belwederu. W tej wizji, tak jak u Prusa, Merkury również ma rozmiar ziarn-
ka gorczycy, a Wenus i Ziemia – grochu. Mars jest natomiast kuleczką o połowę 
mniejszą od grochu. Ponadto brzoskwinia odgrywa rolę Jowisza, wiśnia Saturna, 
orzech laskowy Urana, a truskawka Neptuna 28.

Pisarz, mając tak bogatą i obszerną wiedzę na temat astronomii oraz wielką 
wrażliwość, niemalże z irytacją reagował na wszelkie błędy czynione przez artystów 
w tym zakresie. Szczególnie wiele zarzucał Józefowi Chełmońskiemu, co przytacza 
Janina Kulczycka-Saloni w swojej monografii Bolesław Prus: 

23 Kronika ta jest zaliczana do tzw. kartek z podróży.
24 B. P r u s, Wędrówka po ziemi i niebie. W: Kartki z podróży. T. 2. Warszawa 1950, s. 103. Pierwo-

druk: „Kurier Codzienny” 1887, nr 238.
25 Ibidem, s. 103–104.
26 O historii pewnego egzemplarza i pomysłach tłumacza książki na przedstawienie układu planetar-

nego pisze J. Z i e l i ń s k i  w artykule Brzoskwinia na Krakowskim Przedmieściu („Arte” 2006, 
nr 3).

27 A. B e r n s t e i n, Fantazyjna podróż po wszechświecie. Przeł. S. L ö w e n h a r d. Warszawa 1860, 
s. 65.

28 Ibidem, s. 65–68.
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Rzucone punkciki zamiast konstelacji, pomieszczenie Oriona na niebie czerwcowym albo Herku-
lesa w grudniu jest takim samym skandalem, jak wymalowanie rogów koniowi albo drzew pomarań-
czowych na szczycie Świnicy 29.

Innemu malarzowi przyganiał: 

Oto jest Pierwszy Śnieg [Władysława Heliodora Gumińskiego]... Las, kilka dzików i wrona. W dali 
księżyc bardzo bliski nowiu, który zatem powinien być tuż przy słońcu. Ale artysta gardzący „niebem 
astronomicznym” umieścił księżyc przed widzem, a słońce za widzem, jak tego dowodzą szczyty drzew, 
nieco jeszcze oświetlonych 30.

Prus wykorzystywał swoją wiedzę astronomiczną we wszystkich ważniejszych 
utworach: Placówce (1886), Emancypantkach (1894), Faraonie (1897). Stosunkowo 
dużo miejsca poświęcił jej także w Lalce. Obrazy gwiazd są tutaj kreowane na kilka 
sposobów: począwszy od fragmentów będących wyraźnym echem lektur roman-
tycznych, przez zwyczajne literackie opisy przestrzeni, aż po ujmowanie gwiazd jako 
sugestywnych, charakterystycznych elementów pejzażu czy sceny. Wiele obrazów 
stanowi wynik przemyśleń filozoficznych Prusa, które w połączeniu z jego wiedzą 
naukową dają niebanalne efekty. Zainteresowanie gwiazdami czyni prozaik ele-
mentem charakterystyki swojego bohatera, Wokulskiego – i jako romantyka, i jako 
naukowca. Pierwsza postawa prowokuje nawet następującą sceptyczną wypowiedź 
pani Wąsowskiej: „W każdym razie sądziłam, że pan jest człowiek zimny, rachun-
kowy, który, chodząc po lesie, taksuje drzewo, a na niebo nie patrzy, bo to nie daje 
procentu” (L 627) 31. Już na początku powieści, w czasie pierwszej po powrocie 
z Bułgarii rozmowy z Rzeckim, pojawia się wspomnienie Wokulskiego, będące wy-
razem romantycznej melancholii:

– [...] Byłem sam na ogromnej smudze wody, w której odbijały się nikłe gwiazdy.
Wówczas przyszło mi na myśl, że tak daleko jestem od domu, że dziś ostatnim między mną i wami 

łącznikiem są tylko te gwiazdy, że w tej chwili u was może nikt nie patrzy na nie, nikt o mnie nie pa-
mięta, nikt!... Uczułem jakby wewnętrzne rozdarcie i wtedy dopiero przekonałem się, jak głęboką mam 
ranę w duszy.

– Prawda, że nigdy nie interesowały mnie gwiazdy – szepnął pan Ignacy.
– Od tego dnia uległem dziwnej chorobie – mówił Wokulski. [L 44–45] 32

Mamy tu do czynienia ze swoistym qui pro quo. Wokulski bowiem, opowiadając 
o swojej tęsknocie za krajem, tak naprawdę ma na myśli Izabelę, Rzecki zaś nie 
rozumie aluzji – cały czas jest przekonany, że jego przyjaciel rozprawia albo o po-
lityce, albo o finansach i twardo stąpa po ziemi. Sam subiekt, mając jednak duszę 

29 J. K u l c z y c k a - S a l o n i, Bolesław Prus. Wyd. 3, poszerz., zmien. Warszawa 1967, s. 149. Zob. 
też P r u s, Kroniki, t. 12 (Indeksy L. M i c h a l s k a. 1962), s. 19. Pierwodruk: „Kurier Codzienny” 
1889, nr 14. Zupełnie inaczej malarstwo J. Chełmońskiego widzi np. J. L e c h o ń, notujący 
w Dzienniku (Wstęp R. L o t h. T. 3. Warszawa 1992, s. 451): „Wieczór na niebie bez chmury nad 
lasem, wyrastającym z jesiennego oparu, sierp księżyca i obok niego Venus tak czysta, takim 
cudownym srebrno-złocistym światłem odcięta od nieba, jak by je Chełmoński malował”. 

30 P r u s, Kroniki, t. 12, s. 19.
31 Skrótem L odsyłam do: B. P r u s, Lalka. Kraków 2010. Liczby po skrócie wskazują stronice.
32 Innych dialogów bohaterów dotyczy praca J. D a t y  Rozmowy Wokulskiego, czyli „Kładki, na 

których” nie „spotykają się ludzie różnych światów” (w zb.: „Lalka” i inne. Studia w stulecie polskiej 
powieści realistycznej. Red. J. B a c h ó r z, M. G ł o w i ń s k i. Warszawa 1992).
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romantyka, łatwo wpada w stan subtelnej tkliwości i stara się z empatią traktować 
przyjaciela. Dlatego też przypomina sobie w czasie powrotu z dworca, dokąd odwo-
ził Stacha (wyjeżdżającego do Paryża), dawniejszą z nim rozmowę:

Noc była ciepła, niebo czyste; nie pamiętam, ażebym kiedykolwiek widział więcej gwiazd. A ponie-
waż Stach mówił mi, że w Bułgarii często patrzył na gwiazdy, więc (zabawny projekt!) i ja postanowiłem 
od tej pory co wieczór spoglądać w niebo. (A może istotnie na którymś z migotliwych świateł spotkają 
się nasze spojrzenia czy myśli i on nie będzie czuł się już tak osamotniony jak wtedy?) [L 414]

Jednak brak porozumienia między bohaterami ujawnia się już w drodze na 
dworzec. Rzecki nie pojmuje zachowania swojego przyjaciela: „On patrzył na gwiaz-
dy, świszcząc przez zęby, a ja myślałem, że jadę – chyba na pogrzeb” (L 413–414). 
Wokulski nie ma ochoty na rozmowę i zwierzenia, Ignacy z ciężkim sercem musi 
przyjąć milczącą postawę towarzysza. Obserwacja gwiazd to dla Wokulskiego 
ucieczka w głąb samego siebie. Ma związek z jego aktualnymi emocjami. 

Inny widok, zaczynający się od ulicy i pomnika wielkiego astronoma, prowadzi 
Wokulskiego do myśli o sławie, do odrzucenia jej jako całkowicie niepewnej i do 
wyboru czegoś, co według bohatera jest na wyciągnięcie ręki – czyli miłości Izabeli:

Na obu [...] końcach ulicy, niby pilnujące miasta szyldwachy, wznosiły się dwa pomniki. Z jednej 
strony król Zygmunt, stojący na olbrzymiej świecy, pochylał się ku Bernardynom, widocznie pragnąc 
coś zakomunikować przechodniom. Z drugiego końca nieruchomy Kopernik, z nieruchomym globusem 
w ręku, odwrócił się tyłem do słońca, które na dzień wychodziło spoza domu Karasia, wznosiło się nad 
Pałac Towarzystwa Przyjaciół Nauk i kryło się za dom Zamoyskich jakby na przekór aforyzmowi: „Wstrzy-
mał słońce, wzruszył ziemię...” Wokulski, który w tym właśnie kierunku wyglądał ze swego balkonu, 
mimo woli westchnął, przypomniawszy sobie, że jedynymi wiernymi przyjaciółmi astronoma byli traga-
rze i tracze 33, nie odznaczający się, jak wiadomo, zbyt dokładną znajomością zasługi Kopernika.

„Wiele mu z tego – myślał – że w kilku książkach nazywają go chlubą narodu!... Pracę dla szczęścia 
– rozumiem, ale pracy dla fikcji, nazywającej się społeczeństwem czy sławą – już bym się nie podjął. 
Społeczność niech sama myśli o sobie, a sława... Co mi przeszkadza wyobrażać sobie, że już posiadam 
sławę na przykład na Syriuszu 34? A przecież Kopernik nie jest dziś w lepszym położeniu odnośnie do 
ziemi i tyle go obchodzi statua w Warszawie, co mnie piramida na jakiejś Wedze 35!... Trzy wieki sławy 
oddam za chwilę szczęścia i dziwię się tylko mojej głupocie, że kiedyś inaczej myślałem”. [L 301–302] 

Narrator przywołuje dwa charakterystyczne dla Krakowskiego Przedmieścia 
pomniki: króla Zygmunta III Wazy na placu Zamkowym i Mikołaja Kopernika, za-
mykającego odcinek (dalej jest już Nowy Świat), po czym pozwala słońcu wzejść zza 
pleców figury astronoma i minąć trzy znane budynki. A więc, podobnie jak Löwen-
hard we wspomnianej już Fantazyjnej podróży po wszechświecie, tworzy schemat 
i umieszcza część układu planetarnego w znajomym czytelnikowi krajobrazie. 
Przybliża odbiorcy centralną gwiazdę, niejako fizycznie ją zmniejszając. Wykorzy-
stuje ponadto odniesienie do teorii Kopernikańskiej: astronom odwraca się od 
słońca (które przecież jest głównym punktem w jego twierdzeniach), jakby pogardzał 
własnym odkryciem. Kopernik za życia był atakowany z powodu swej koncepcji 
(dlatego Wokulski słusznie zauważa, że jedynymi jego przyjaciółmi byli ludzie pro-
ści, którzy jej nie znali), dziś stawia mu się pomniki, z tej formy docenienia już 

33 Tracz – robotnik zajmujący się piłowaniem drzewa.
34 Syriusz – najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Wielkiego Psa.
35 Wega – gwiazda w konstelacji Lutni.
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jednak sam uczony nie może się cieszyć. To spostrzeżenie nasuwa bohaterowi 
powieści myśl, że nie warto troszczyć się o sławę, która jest niepewna i zmienna. 
Dla Wokulskiego liczy się szczęście tu i teraz, szczęście realne, doczesne, w tym 
życiu, a takie może dać tylko miłość do kobiety. Dlatego odrzuca on hipotetyczną 
karierę naukową – choćby nawet największą 36.

Warto wspomnieć, że Prus opisuje najsłynniejszy pomnik Kopernika w War-
szawie, autorstwa Duńczyka Bertela Thorvaldsena, ustawiony na dzisiejszym 
miejscu, przed Pałacem Staszica, 7 V 1830 (uroczyste odsłonięcie nastąpiło 11 V) 37. 
Choć monument wzbudził ogólny zachwyt, „Thorvaldsen po wysłaniu modelu 
w 1827 r. nie interesował się już więcej swoim dziełem” 38. Na cokole autorstwa 
Adama Idzikowskiego umieszczono napis po polsku i po łacinie: „NICOLAO COPER-
NICO GRATA PATRIA – MIKOŁAJOWI KOPERNIKOWI RODACY” 39. Ale – jak odnotowuje 
Hanna Kotkowska-Bareja:

Warszawa miała też inny, późniejszy od Thorvaldsenowskiego i mało znany pomnik Kopernika. 
Wykonał go Juliusz Faustyn Cengler (1828–1886) w 1870 r., na zamówienie prywatne. Stał w ogrodzie 
p. Pruchalskiego przy posesji nr 60 na Solcu 40. 

Na cokole był napis: „POLSKIE WYDAŁO GO PLEMIĘ, WSTRZYMAŁ SŁOŃCE WZRUSZYŁ ZIEMIĘ” 41. 

Pomnik ten uległ zniszczeniu w trakcie drugiej wojny światowej lub wcześniej. 
W cytowanym fragmencie Lalki Prus przytacza wersję aforyzmu z odwróconym 
szykiem.

Niebo w powieści jest dla Wokulskiego niejednokrotnie punktem wyjścia do 
analizy osobistych uczuć i przeżyć. Wspomnienia z Syberii wiążą się właśnie z gwiaź-
dzistym firmamentem. Jadąc do Zasławka, Stach przywołuje w pamięci położenie 
poszczególnych konstelacji charakterystyczne dla dalekiej Północy, porównując je 
z tym, co obserwuje w ojczyźnie:

Po długim staniu pociąg z wolna ruszył. Była już noc duża, bezksiężycowa i bezobłoczna, a na 
niebie więcej gwiazd niż zwykle. Wokulski otworzył okno i przypatrywał się konstelacjom. Przyszły mu 
na myśl syberyjskie noce, gdzie niebo bywa niekiedy prawie czarne, zasiane gwiazdami jak śnieżycą, 

36 Jak się jednak okaże, nie na długo. Profesor Geist rozbudzi na nowo w bohaterze porzucone niegdyś 
marzenia o byciu uczonym.

37 Zob. H. K o t k o w s k a - B a r e j a, Pomnik Kopernika. Warszawa 1973, s. 57. Autorka przytacza 
fragment przemówienia ówczesnego prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk, J. U. Niemcewicza, 
który zakończył przedsięwzięcie zainicjowane przez swego poprzednika, S. Staszica: 

 „Trzy blisko wieki upływa, jak ten mąż, który pierwszy wir ziemi naszej przypisał, we wnętrze 
ziemi tej wstąpił. Jak wielu innych mężów wielkimi odkryciami zasłużonych światu, tak i nasz 
Kopernik długo nie uczczonym pozostał. [...] 

 Przyszedł uroczysty dzień, gdzie po dziesięcioletniej pracy i trudach, dzieło to na widok publiczny 
wystawionym zostanie, przyszedł dzień, gdzie to słońce, w które Kopernik przez pół wieku wlepio-
ne miał oczy, dziś na wizerunek Jego łaskawe rzuci promienie” (ibidem, s. 62). 

 W książeczce czytamy ponadto: „Wszystkie źródła opisujące tę uroczystość stwierdzają, że w tym 
momencie, choć dzień był pochmurny, rzeczywiście na chwilę zaświeciło słońce i otoczyło blaskiem 
wspaniałą spiżową postać astronoma” (ibidem). 

38 Ibidem, s. 46.
39 Ibidem, s. 31, 48, 56–57.
40 Ibidem, s. 106.
41 Ibidem, s. 109.
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gdzie Mała Niedźwiedzica krąży prawie nad głową, a Herkules, Kwadrat Pegaza, Bliźnięta świecą niżej 
niż u nas nad horyzontem. [L 539]

Po czym pyta sam siebie: „Czy dziś umiałbym astronomię, ja, subiekt Hopfera, 
gdybym tam nie był?...” (L 539). Zesłanie stanowiło bowiem dla bohatera, parado- 
ksalnie, okres największego rozwoju intelektualnego i samorealizacji, czego odma-
wiano mu we własnym kraju.

Reminiscencje Syberii pojawiają się też w opisie obiadu u Łęckich, kiedy to 
protagonista zostaje sam na sam z ukochaną: „Patrząc na grę jej fizjognomii, Wo-
kulskiemu przypomniały się cudowne falowania zorzy północnej i owe dziwne 
melodie bez tonów i bez słów [...]” (L 316). Mężczyzna żałuje również, że nie nazwał 
izabelitem minerału odkrytego na Syberii przez znajomego naukowca; ponadto 
„chciał przeznaczyć dużą nagrodę temu z astronomów, który odkryje nowe ciało 
niebieskie i nazwie je Izabelą” (L 777).

Prus w opisach „nieba astronomicznego” nie zamierza popełniać błędów, które 
wyrzucał wcześniej malarzom. Mimo literackiego charakteru przytoczonych cytatów 
daje o sobie znać naukowe podejście autora, który stara się być precyzyjny w sto-
sowaniu terminów i prezentowaniu zjawisk z interesującej go dziedziny. Wyjaśnie-
nie dużej części zagadnień czy określeń mógł czytelnik XIX-wieczny odnaleźć 
w wielu powstających w tamtej epoce popularnych opracowaniach, jak Astronomia 
ludowa Juliana Fontany z 1869 roku, a także np. w Opowiadaniach o nieskończo-
ności Flammariona (którym autor nadał formę dialogów między bohaterami o imio-
nach Lumen i Quaerens). Odbiorcy francuskojęzyczni zaś – w jego Astronomie 
populaire. Ze wspomnianych opowiadań laik miał szansę dowiedzieć się, że rzeczy-
wiście postrzeganie gwiazd zależy od miejsca na Ziemi, w którym znajduje się ob-
serwator: 

Konstelacje [...], o których przez tak długi czas sądzono, iż są stale oznaczone na sklepieniu niebios, 
od perspektywy tylko zależą. Zmieniając pozycję, zmieniają się perspektywy i niebo innym się wydaje 42. 

Mógł też odbiorca tego dzieła przyswoić niezwykłe, poetyckie nazwy gwiazdo-
zbiorów jak: Serce Niedźwiadka, Oko Byka, Szyja Smoka, Czoło Koziorożca 43.

Obserwacja gwiazd pozwala Wokulskiemu nie tylko zorientować się w położeniu, 
ale także zapomnieć na chwilę o dręczących go obrazach panny Izabeli; jest również 
impulsem do głębszych refleksji:

Odsunął okno, zamknięte przez barona, i dla odpędzenia natrętnych wspomnień począł znowu 
przyglądać się niebu. Kwadrat Pegaza opuszczał się już na zachód, a na wschodzie podnosił się Byk, 
Orion, Pies Mały i Bliźnięta. Przypatrywał się gwiazdom wielokrotnym, gęsto rozsianym w tej okolicy 
nieba, i przyszła mu na myśl ta dziwna, niewidzialna siła przyciągania, która odległe światy wiąże 
w jedną całość potężniej, niżby to mogły zrobić jakiekolwiek materialne łańcuchy. [L 546]

Należy podkreślić, że nie wszystkie obrazy nieba w Lalce niosą w sobie taką 
moc. Gwiazdy towarzyszą bohaterom również jedynie jako tło, co widzimy już w ko-
lejnym opisie, umieszczonym w pobliżu poprzedniego: „Powietrze zrobiło się chłod-

42 C. F l a m m a r i o n, Opowiadania o nieskończoności. Przeł., wyd. H. K u c z a l s k i. Warszawa 1874, 
s. 154.

43 Zob. ibidem, s. 153.
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ne, na wschodzie zaczęły blednąć gwiazdy” (L 546) – po tym zdaniu następuje tylko 
dialog bohaterów. Deskrypcję krajobrazu, mającą podkreślić pesymistyczny ton 
rozmowy, odnajdziemy w scenie spaceru Ignacego z Szumanem: „Szliśmy wciąż ku 
rogatkom. Od kilku minut zerwał się wiatr wilgotny i dął nam prosto w oczy; na 
zachodzie poczęły znikać gwiazdy, zasłaniane przez chmury” (L 416).

Refleksje Wokulskiego dotyczą kondycji człowieka uwikłanego w zaślepiającą 
siłę uczucia: „Miłość indywidualną łączy Wokulski z miłością kosmiczną. Światy 
szaleją tak samo jak ludzie. Miłość jest siłą organizującą świat w jedną całość” – 
pisze Klara Turey w książce Bolesław Prus a romantyzm. W obrazie miłości Wokul-
skiego „Powraca koncepcja neoplatoników, mistyków i Dantego – miłość, »co słoń-
cem włada i gwiazdami«” 44:

Przyciąganie – przywiązanie, toż to w gruncie jedno i to samo: siła tak wielka, że wszystko za sobą 
porywa, a tak płodna, że tryska z niej wszelkie życie. Pozbawmy Ziemię jej przywiązania do Słońca, 
a odleci gdzieś w przestrzeń i za parę lat stanie się bryłą lodu. Wtrąćmy jakąś tułaczą gwiazdę w sferę 
słonecznego systemu, a kto wie, czy i na niej nie rozbudzi się życie? Dlaczego więc baron ma wyłamywać 
się spod prawa przywiązania, które przenika całą naturę? I czy pomiędzy nim a jego panną Eweliną jest 
większa przepaść aniżeli między ziemią i słońcem? Co się tu dziwić szaleństwom ludzi, jeżeli w ten sam 
sposób szaleją światy... [L 546]

Prawo owo jest powszechne, dotyczy całego stworzenia. Również w Paryżu 
Wokulski rozmyśla o przyciąganiu się różnych światów:

Dokąd oni wydzierali się? Do innego, podobno wyższego świata. A jeżeli morskie przypływy dowo-
dzą, że księżyc nie jest złudnym blaskiem, tylko realną rzeczywistością, dlaczego te dziwne budynki nie 
miałyby stwierdzać rzeczywistości innego świata?... Czyż on słabiej pociąga za sobą dusze ludzkie 
aniżeli księżyc fale oceanu?... [L 120]

Ustępy te można zestawić z fragmentami dziełka Flammariona Bóg w przyrodzie:

Prawa [...] przytoczone są powszechne, głoszą one jedność światów i okazują, że to ta sama myśl 
urządziła przypływy i odpływy oceanu, co i obroty gwiazd podwójnych. Te podwójne, potrójne, poczwór-
ne słońca obracają się około wspólnego swego środka ciężkości i ulegają tym samym prawom, które 
rządzą naszym systemem planetarnym 45.

Francuski astronom dowodzi harmonii wszechświata, powołując się przy tym 
na wielkie nazwiska uczonych:

Nikt nie śmiał wtedy [tj. w 1604 roku] uważać nowej gwiazdy za dzieło przypadku, a my wiemy 
dziś, że przypadek żadnej nie odgrywa roli w ruchach ciał niebieskich. Kepler żył w istnej czci dla har-
monii świata. Wszelką pod tym względem wątpliwość uważałby za dziwactwo. Cześć tę podzielali zało-
życiele astronomii: Kopernik, Galileusz, Tycho-Brahe, Newton 46. 

Jak zauważa Turey: 

Teoria miłości jako potęgi kosmicznej przekształca się u Prusa jakby w romantyczną interpretację 
nauki Newtona, podobnie jak u Hemsterhuisa. Newton pojmował świat jako antagonizm sił dośrodko-

44 T u r e y, op. cit., s. 68.
45 C. F l a m m a r i o n, Bóg w przyrodzie. [Przeł. A. A d a m o w i c z, K. K r a s z e w s k i]. Warszawa 

1875, s. 49.
46 Ibidem, s. 56.
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wych i odśrodkowych – Hemsterhuis za podstawę interpretacji bierze przeżycie wewnętrzne: oglądane 
od wewnątrz jest przyciąganie wieczną tęsknotą, niezaspokojonym pragnieniem złączenia się; siłą 
trzymającą w łączności wszechświat jest miłość. Teoria miłości kosmicznej Hemsterhuisa wyprowadzo-
na jest z matematycznych formuł Newtona w stylu myślenia romantycznego. Podobnie w pojęciu miło-
ści kosmicznej Prusa drgają oddźwięki irracjonalnego interpretowania racjonalnej teorii Newtona 47.

Wokulski stara się odnaleźć we wszechświecie jakąś harmonię, podstawę, na 
której mógłby oprzeć własną niepewną egzystencję. Jednak już w Paryżu traci 
resztki nadziei na jakikolwiek ład: 

Zdawało mu się, że widzi jakąś niezmierną fabrykę, skąd wybiegają nowe słońca, nowe planety, 
nowe gatunki, nowe narody, a w nich ludzie i serca, które szarpią furie: nadzieja, miłość i boleść. Któ-
raż z nich najgorsza? Nie boleść, bo ona przynajmniej nie kłamie. Ale ta nadzieja, która tym głębiej 
strąca, im wyżej podniosła... Ale miłość, ten motyl, którego jedno skrzydło nazywa się niepewnością, 
a drugie oszustwem... [L 525] 

Triada Wokulskiego, będąca parafrazą i odwróceniem Pawłowej – wiary, nadziei 
i miłości, stawiającej miłość ponad wszystko: „Teraz ważne są trzy rzeczy: / wiara, 
/ nadzieja, / miłość. / A z nich największa jest miłość” (1 Kor 13, 13) 48, nabiera 
charakteru skrajnie pesymistycznego. Słowu „największa” został przeciwstawiony 
wyraz „najgorsza”. W wizji Wokulskiego człowiek jest skazany na cierpienie. To 
odwieczne prawo, którego nie odwróci żaden, nawet utworzony na nowo, porządek 
w Kosmosie.

Bohater szuka pocieszenia, zwracając się ku firmamentowi, ale tam znajduje 
jedynie cierpienie i samotność. Poczucie wewnętrznej pustki doprowadza Wokul-
skiego do zaprzeczenia kosmicznemu ładowi świata. Mężczyzna stwierdza, że nic 
go z tym światem już nie łączy:

„Dajcie mi jakiś cel... albo śmierć!...” – mówił nieraz, patrząc w niebo. A w chwilę później śmiał się 
i myślał:

„Do kogo ja mówię?... Kto mnie wysłucha w tym mechanizmie ślepych sił, których stałem się 
igraszką? Cóż to za okrutna dola nie być do niczego przywiązanym, niczego nie pragnąć, a tak wiele 
rozumieć...” [L 525]

Pewnym punktem zaczepienia pośród owych wątpliwości co do własnej egzy-
stencji stają się dla Wokulskiego obietnica wynalazku Geista i miłość do Izabeli, 
powodujące jednak jeszcze większe rozdarcie. Postacie te symbolizowane są przez 
dwie gwiazdy:

Wówczas w głębi mroku, nazywającego się naturą, ukazywały się przed nim jakby dwie gwiazdy. 
Jedna blada, ale niezmienna – to był Geist i jego metale; druga iskrząca się jak słońce albo nagle ga-
snąca, a tą była o n a... 

„Co tu wybrać? – jeżeli jedno jest wątpliwe, a druga niedostępna i niepewna. [...]”. [L 525] 49 

47 T u r e y, op. cit., s. 81.
48 Pismo Święte. Stary i Nowy Testament. W przekładzie z języków oryginalnych. Red. M. P e t e r, 

M. W o l n i e w i c z. Poznań 2010.
49 Inną metaforą – trzech gwiazd, przejętą od H. Spencera, posługuje się B. P r u s  w rozprawie Szkic 

programu w warunkach obecnego rozwoju społeczeństwa (w: Wybór publicystyki. Wyboru dokonał 
F. P r z y ł u b s k i. Warszawa 1957, s. 140): „Nad całym światem żyjącym, a najwyraźniej nad 
ucywilizowaną ludzkością, unoszą się trzy cele, jak gwiazdy wskazujące kierunek pochodu: »szczę-
ście, doskonałość, użyteczność«. Każdy więc naród, bez względu na język i potęgę, musi starać się 
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Konwencjonalny krajobraz romantyczny 50, podkreślony jeszcze przez lekce-
ważący stosunek bohatera, wykorzystuje Prus w scenie rozmowy Ochockiego 
z Izabelą:

Świecił jakiś księżyc i nawet jeszcze śpiewały słowiki. Byłem rozmarzony. Nagle kuzynka odzywa 
się: „Znasz, kuzynie, astronomię?” – „Trochę”. – „Więc powiedz mi, jaka to gwiazda?” – „Nie wiem – od-
powiedziałem – ale to jest pewne, że nigdy nie dostaniemy się na nią. Człowiek jest przykuty do ziemi 
jak ostryga do skały...” W tej chwili – ciągnął dalej Ochocki – zbudziła się we mnie moja idea czy mój 
obłęd... Zapomniałem o pięknej kuzynce, a zacząłem myśleć o machinach latających. [L 221] 51

Ochocki chce ideę, która zapaliła się w jego umyśle pod wpływem pytania Iza-
beli, natychmiast przekuć w czyn. Wokulski, ogarnięty manią miłości, dostrzega 
tylko pierwszą część wypowiedzi towarzysza: „Więc oni tu przepędzają wieczory przy 
księżycu i śpiewie słowika?...” – myśli i czuje „straszny ból w sercu” (L 222). Dla 
Ochockiego jednak co innego jest w tej chwili ważne, wcale nie koncentruje się on 
na Izabeli: „Oszaleję, albo... przypnę ludzkości skrzydła...” – mówi Wokulskiemu 
(L 225). Młodego idealistę cały czas ogarniają marzenia o lataniu. Uszczęśliwienie 
rodu ludzkiego stanowi główny cel bohatera. Ma on duże szanse, by zrealizować 
swoje plany, jednak działanie ogranicza na razie tylko do czynności swego rodzaju 
zastępczych, jak puszczanie latawców 52. Wokulski, choć sam był kiedyś naukow-
cem, nie do końca rozumie pragnienia Ochockiego: „Wariat czy geniusz?...” – waha 
się (L 225). Również pogarda młodego idealisty dla kobiet i odrzucanie przez niego 
miłości wydają się Wokulskiemu, w kontekście jego własnej sytuacji, niezrozumia-
łe. Mimo to osobowość badacza mocno intryguje protagonistę Lalki: „Zdawało mu 
się, że nad pagórkiem, z którego [Wokulski] uciekł [po odejściu Ochockiego], uno-
si się jakaś święta groza” (L 225).

Gwiazdy pojawiają się również w innych, mniej poważnych okolicznościach. 
Bohaterem kolejnej – tym razem humorystycznej – sceny jest Rzecki wracający 
z restauracji, do której wybrał się po wizycie w teatrze: 

Potem (dla przekonania samego siebie, że jego umysłowe zdolności znajdują się w kwitnącym 
stanie) zaczął rachować gwiazdy na niebie.

– Raz... dwa... trzy... siedem... siedem... Co to jest siedem?... Ach, siedem kufli piwa... Czyżbym 
naprawdę? Po co ten Stach wysłał mnie do teatru!... [L 348]

Siedem, tutaj potraktowane żartobliwie, ma w astronomii bogatą tradycję. 
Siedmioma Gwiazdami zwykło się nazywać Plejady (w konstelacji Byka), znane 
również jako Siedem Sióstr – choć gołym okiem można zaobserwować tylko sześć 
z nich. Liczba siedem utrwaliła się jednak w zbiorowej wyobraźni wszystkich niemal 
ludów na całym świecie. Przeświadczenie, że gwiazd tych jest siedem, było tak 

o to, ażeby był coraz szczęśliwszym, doskonalszym i użyteczniejszym”. Tu jednak mamy do czynie-
nia z perspektywą społeczną, w Lalce – z indywidualną. 

50 Zob. T u r e y, op. cit., s. 199.
51 Scenę tę możemy potraktować jako dalekie, przekształcone echo fragmentu z Boskiej Komedii, 

w którym Beatrycze tłumaczy Dantemu genezę plam na Księżycu. Zob. D a n t e  A l i g h i e r i, 
Boska Komedia. Przeł. E. P o r ę b o w i c z. Wstęp, red. M. B r a h m e r. Przypisy J. G a ł u s z k a. 
Wyd. 2. Warszawa 1965, s. 337–340.

52 Zob. J. A. M a l i k, Ochocki, albo Entuzjazm i zblazowanie. W: „Lalka”. Historie z różnych światów. 
Lublin 2005, s. 150.
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silne, że zrodziło w kulturze szereg legend na temat zaginionej „siódmej siostry” 53. 
Siedem to także liczba gwiazd znajdujących się w konstelacji Wielkiego Wozu, naj-
lepiej widocznego w Europie 54. Siedem było również starożytnych „planet” 55, do 
których należały Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Słońce i Księżyc. Siedem 
gwiazd ma też w tytule łaciński poemat przypisywany niegdyś Kopernikowi 56.

Spadająca gwiazda służy podkreśleniu monotonii w scenie, której świadkiem 
jest protagonista Lalki:

Wokulski otworzył okno. Przy kuchni piały ogromnymi głosami koguty kałakuckie, w parku kwilił 
puszczyk; na niebie urwała się jedna gwiazda i spadła gdzieś za drzewami. Baron wciąż kaszlał. [L 566]

Do najbardziej zagadkowych miejsc w powieści należy natomiast gwiazda po-
jawiająca się w jednej z finalnych scen. Dymnik w takim kształcie towarzyszy 
Rzeckiemu w chwili śmierci, jest ostatnią rzeczą, którą obejmuje świadomość sta-
rego subiekta: 

Stopniowo [...] obraz przedmieścia zatarł mu się przed oczyma i został tylko dymnik. Z początku 
był on wielki jak talerz, później jak spodek, a potem zmalał do rozmiarów srebrnej dziesiątki...

Jednocześnie ze wszystkich stron ogarnęła go niepamięć i ciemność, a raczej głęboka czarność, 
wśród której tylko ów dymnik świecił jak gwiazda o nieustannie zmniejszającym się blasku.

Nareszcie i ta ostatnia gwiazda zgasła...
Może zobaczył ją znowu, ale już nie nad ziemskim horyzontem. [L 912]

Dymnik to małe okienko (albo otwór w dachu), odprowadzające dym z domów 
pozbawionych komina, a dodatkowo – oświetlające poddasze 57. Gwiazda, mimo 
popularnego wyobrażenia, nie ma ramion. Jest to kuliste ciało niebieskie wydzie-
lające energię w postaci promieniowania (najczęściej świetlnego) 58. Porównanie do 
talerza, spodka i monety „dziesiątki” (prawdopodobnie o nominale 10 zł, tj. 1,5 ru-
bla, i średnicy 40 mm 59, co czyniłoby z niej najmniejszy z trzech wymienionych 
przedmiotów) to sposób Prusa na przybliżenie tegoż kształtu i określenie wielkości, 
a jednocześnie dystansu – w miarę oddalania się od obiektu wydaje się on coraz 
mniejszy. Pan Ignacy widzi najpierw całe swoje życie „od chwili obecnej aż do dzie-

53 E. C. K r u p p, Za horyzontem. Mity i legendy o Słońcu, Księżycu, gwiazdach i planetach. Przeł. 
R. M. S a d o w s k i. Warszawa 2006, s. 312–322.

54 Zob. ibidem, s. 293.
55 Ibidem, s. 312.
56 Zob. J. Z i e l i ń s k i, Migotliwy cykl. „Przegląd Polski” (Nowy Jork) 2011, nr z 27 V. Utwór Septem 

sidera został opublikowany w 1629 r. w Krakowie przez Jana Brożka. Zob. Septem sidera (Siedem 
gwiazd). Na stronie: http://www.staropolska.pl/renesans/varia/Kopernik.html (data dostępu: 
21 V 2017).

57 Zob. Dymnik (wyglądek). Hasło w: Wikipedia. Wolna encyklopedia. Na stronie: http://pl.wikipedia.
org/wiki/Dymnik (data dostępu: 24 IV 2017). – Dymnik. Hasło w: Wielka encyklopedia powszech-
na PWN. Komitet red. B. S u c h o d o l s k i  [i in.]. T. 3. Warszawa 1964, s. 222.

58 Zob. Gwiazda. Hasło w: Wikipedia. Wolna encyklopedia. Na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/
Gwiazda (data dostępu: 24 IV 2017).

59 Zob. Antykwariat Numizmatyczny „Michał Niemczyk”. Na stronie: http://numizmatyka.waw.pl/
sklep/index.php?id=437&pid=27&zawartosc=produkt (data dostępu: 3 V 2017). Monety o podwój-
nych nominałach bito w Królestwie Polskim od 1834 roku. Zob. Monety polskie Królestwa Kongre-
sowego. Hasło w: Wikipedia. Wolna encyklopedia. Na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mone-
ty_polskie_Kr%C3%B3lestwa_Kongresowego (data dostępu: 4 V 2017). 
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ciństwa”, potem obraz przekształca się już tylko w dymnik-gwiazdę i kurczy się. 
Gwiazda stopniowo gaśnie, a wraz z nią umiera Rzecki.

Dymnik jako narzędzie kontaktu ze światem nadprzyrodzonym występował 
w wielu religiach. W wierzeniach eskimoskiego plemienia Yupików umożliwiał 
przejście „do nieba i innych transcendentalnych obszarów” 60:

Kiedy ktoś umierał, jego ciało przesuwano po kolei we wszystkie cztery rogi dymnika, a następnie 
spuszczano przezeń w dół. Czynności te wspomagały duszę w trakcie transformacji od życia do śmier-
ci, stanowiąc swego rodzaju mapę jej podróży w postaci symbolicznych odniesień do osi kosmicznej 
i kierunków świata 61.

Dymnik przypomina bowiem gwiazdę, będącą według Yupików dziurą. Istnieje 
legenda o szamanie, który przez gwiazdy dostał się do wioski duchów w tajemniczej 
krainie znajdującej się w innej rzeczywistości: 

Opowieść o wizyjnej podróży pewnego szamana do niebios zaczyna się w momencie, gdy zasnął on 
na szczycie wzgórza w pobliżu wsi. Zdało mu się wtedy, że niebo wypełniło się spadającymi gwiazdami, 
a następnie samo zaczęło się obniżać. Kiedy między ziemią a niebem pozostało tylko tyle miejsca, że 
ledwie mógł się on poruszyć, szaman wspiął się przez jedną z gwiezdnych dziur na drugą stronę i ujrzał 
nowe niebo, pełne gwiazd. Te gwiazdy również okazały się dziurami, przez które przesączało się światło 
spoza nieba. Szaman w ten sam sposób przedostał się przez następne dwie warstwy podziurkowanych 
gwiazdami niebios, aż w końcu dotarł do domu mężczyzn w wiosce duchów w niebiańskiej krainie 62.

Według szamanów ludów syberyjskich – Czukczów i Koriaków – podróż do 
innych światów umożliwiały dziury lub otwory w siedmiu warstwach nieba (stano-
wiące oś świata); „Sama Gwiazda Polarna też była dziurą w sklepieniu najwyższe-
go nieba, przez którą Stwórca spoglądał na ziemię” 63. Jak widać, w wierzeniach 
pierwotnych gwiazdy pozwalały na obustronny kontakt: ludzi z bóstwem i bóstwa 
z ludźmi.

O szamanach syberyjskich mówi Adam Mickiewicz w prelekcjach paryskich. 
Przedstawia dzieje generała Józefa Kopcia zesłanego na Syberię po insurekcji ko-
ściuszkowskiej. Przytacza również szerokie ustępy z jego pamiętnika, ukazujące 
życie i zwyczaje tamtejszych plemion. Powołując się na inne dzieło, dotyczące ob-
razu Syberii, wspomina o roli szamanów, cytuje także obszerny opis zorzy północ-
nej i wschodu słońca. Autor tego opisu porównuje gwiazdy do duchów:

Noc w porze zimowej, jak dzień w porze letniej, trwa tu prawie ciągle; noc ta jest długą, smętną, 
ale okazałą, niekiedy czarującą, gdy ją oświeci zorza północna; granatowe n i e b o  i s k r z y  s i ę  m i-
l i o n a m i  g w i a z d, a l e  o n e  n i e  o g r z e w a j ą  a n i  [n i e]  o ś w i e c a j ą, l e c z, p o d o b n e  d o 
b ł y s z c z ą c y c h  o c z u  n a d p o w i e t r z n y c h  d u c h ó w, s p o g l ą d a j ą  z  n i e b a  z  w y r a z e m 
ż a l u  i  p o l i t o w a n i a  n a  t ę  s m u t n ą  z i e m i ę. I czyli to czasem nie wpływem migania tych 
nadpowietrznych świateł wybuchnął w całej rozciągłości ten północy płomień, płomień niebieski, jakie-
go nigdy ręka ludzka nie wznieciła, płomień podobny kolorem do tych promieni, w jakie wyobraźnia 
nasza stroi duchy niebieskie! płomień delikatny, przezroczysty, jak cień się jawiący. Nie masz dla niego 
na tej ziemi nazwiska ani porównania; nie ma bowiem tej jaskrawości słonecznej ćmiącej oczy nasze: 
przypatrując się tylko niebu, małe można o nim dać wyobrażenie, porównując go do Drogi Mlecznej. 

60 E. C. K r u p p, Obserwatorzy nieba, szamani i królowie. Astronomia i archeologia mocy. Przeł. 
R. M. S a d o w s k i, Warszawa 2001, s. 82.

61 Ibidem.
62 Ibidem.
63 K r u p p, Za horyzontem, s. 364.
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Z tego zorzowego światła, w mgnieniu oka wzniosły się aż pod zenit białe promieniste słupy i rozpoczę-
ły między sobą czy walkę, czy też dziwnej rozmaitości grę biegającą, może tylko zrozumiałą przez duchy, 
mieszkańce nadpowietrzne 64.

Flammarion w dziele Wielość światów zamieszkiwanych. Studium, w którym 
wykładają się warunki zamieszkalności ziem niebieskich, roztrząsane ze stanowiska 
astronomii, fizjologii i filozofii naturalnej 65 podaje:

Wszystkie ludy, a mianowicie Indyjanie, Chińczycy i Arabowie, zachowali aż do dni naszych tra-
dycje teogoniczne, a pomiędzy ich starożytnymi dogmatami postrzegać się daje i dogmat wielości miesz-
kań ludzkich na światach krążących nad głowami naszymi, i przechodząc do pierwszych stronic rocz-
ników historycznej ludzkości, znajdujemy tęż samą ideę, j u ż  t o  r e l i g i j n ą  d l a  w ę d r ó w k i  d u s z 
i  i c h  s t a n u  p r z y s z ł e g o, j u ż  a s t r o n o m i c z n ą,  d o w o d z ą c ą  m o ż e b n e j  z a m i e s z-
k a l n o ś c i  g w i a z d. Przodkowie nasi Celto-Gallowie, a w szczególności Edueni, [...] Druidowie w Teu-
tates w uroczystościach swoich, a Bardowie w Belenos, opiewali nieskończoność przestrzeni, wieczność 
trwania, m i e s z k a n i e  n a  K s i ę ż y c u  i  n a  i n n y c h  k r a i n a c h  n i e z n a n y c h, p r z e c h o-
d z e n i e  d u s z  n a  s ł o ń c e, a  s t a m t ą d  d o  p o m i e s z k a ń  w  n i e b i o s a c h 66.

Inne świadectwo roli gwiazd w pozgonnej wędrówce dusz znajdziemy u staro-
żytnych Egipcjan. Wierzyli oni, że po śmierci faraona jego dusza udaje się na dwie 
konkretne gwiazdy: na Thuban, który wówczas pełnił funkcję Gwiazdy Polarnej 
(„zataczając w ciągu doby maleńkie kółko wokół północnego bieguna niebieskie-
go” 67), oraz na Ori Alnilam – usytuowany na tej samej szerokości geograficznej co 
Giza, najjaśniejszą w Pasie Oriona 68. Mówią o tym Teksty piramid, znajduje to 
swoje potwierdzenie również w konstrukcji budowli. Jak pisze Edwin C. Krupp, 

64 J. K., Wiadomość o Syberii i podróże w niej odbyte w latach 1831, 1832, 1833, 1834. Warszawa 
1837. Cyt. za: A. M i c k i e w i c z, Literatura słowiańska wykładana w Kolegium Francuskim. Przeł. 
F. W r o t n o w s k i. Wyd. 3, nowo poprawione. T. 2. Poznań 1865, s. 222–223. Podkreśl. I. W. Jak 
podaje „Tygodnik Petersburski” z 1838 r. (nr 69, s. 4), autorem pracy był Kowalewski (brak tu 
wzmianki o jego imieniu). Według B. J ę d r y c h o w s k i e j  (Polscy zesłańcy na Syberii á1830–1883ñ. 
Działalność pedagogiczna, oświatowa i kulturalna. Wrocław 2000, s. 8, przypis 3) nazywał się on 
Kobyłecki. W skorowidzu osób (ibidem, s. 219) widnieje jako Kobyłecki Józef.

65 Pracę francuskiego astronoma recenzowała E. O r z e s z k o w a  w „Tygodniku Mód i Powieści” 
(1872, nry 14–16). Choć nie zaaprobowała wszystkich części rozprawy, była pod wyraźnym wra-
żeniem idei autora.

66 C. F l a m m a r i o n, Wielość światów zamieszkiwanych. Studium, w którym wykładają się wa- 
runki zamieszkalności ziem niebieskich, roztrząsane ze stanowiska astronomii, fizjologii i filozofii  
naturalnej. Przeł. J. W a g a, Warszawa 1868, s. 11. Podkreśl. I. W. Do Flammarionowskiej te- 
orii wielości światów odwołuje się W. K o r a b  B r z o z o w s k i  w poemacie prozą Wśród gwiazd 
z 1913 roku. Tu pojawia się motyw przemiany dusz w gwiazdy: „Wszechstworzenie składa się 
z nieskończonej ilości światów, oddzielonych od siebie otchłaniami nicości; a świat jest tylko bra-
mą, przez którą b ł ą k a j ą c e  s i ę  d u s z e  r z u c a j ą  s i ę  w  c h w a ł ę  i  s t a j ą  s i ę  z  k o l e i 
s a m e  g w i a z d a m i” (w: Utwory zebrane. Oprac. M. S t a l a. Kraków 1980, s. 297. Podkreśl. 
I. W.). Autor nawiązuje do Uranii C. F l a m m a r i o n a  (we Francji po raz pierwszy wydanej w 1889 r., 
w Polsce w 1890), powieści fantastycznej o podróży bohaterów do innych światów w kosmosie. 
Cytowane dzieło omawia M. O k u l i c z - K o z a r y n  (W orbicie Flammariona. O poemacie prozą 
„Wśród gwiazd” Wincentego Korab Brzozowskiego. „Ruch Literacki” 2009, nr 1). 

67 K r u p p, Obserwatorzy nieba, szamani i królowie, s. 370.
68 Syriusz i Orion symbolizowały w starożytnym Egipcie śmierć i zmartwychwstanie: „Gwiazdy przy-

pominały dusze ludzkie, albowiem kiedy znikały z nieba, uważano je za umarłe, a ich helikalne 
wschody odpowiadały zmartwychwstaniu” (K r u p p, Za horyzontem, s. 285).
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amerykański popularyzator astronomii, tzw. Wielka Piramida stanowiła przez wie-
ki „tajemniczą plątaninę korytarzy, komór i komnat, czasami dziwnie czystych 
i pustych, czasami zaś zawalonych gruzem” 69. Największą jej zagadką były „dwa 
dziwne otwory” w Komnacie Króla, nachylone każdy pod innym kątem, załamujące 
się i wychodzące na zewnątrz. Przez wiele lat sądzono, że są to zwykłe szyby wen-
tylacyjne, jednak dokładne badania wykazały ich skierowanie na konkretne gwiaz-
dy: szyb północny na Thubana (w konstelacji Smoka), a południowy na „środkową 
i zarazem najjaśniejszą z trzech gwiazd Pasa Oriona”, tj. na Alnilama 70 – czyli na 
owe dwie gwiazdy faraona. Szyby te służyły więc jego duszy do przedostania się na 
„swoje” gwiazdy. Oficjalne potwierdzenie tego odkrycia ogłosiła w 1964 roku dwój-
ka amerykańskich badaczy, jednak informację o nim znajdujemy już u Flamma-
riona. W Astronomie populaire z 1880 roku czytamy: 

Egipcjanie, którzy wznieśli swe wielkie piramidy przed „czterdziestoma wiekami”, otwarli w nich 
galerie, które pozwalają wnikać do środka, właśnie od strony bieguna północnego i przy nachyleniu 27 
stopni, a to jest dokładnie wysokość, na której wznosiła się, na szerokości geograficznej Gizy, ówczesna 
gwiazda polarna, alfa Smoka [...] 71. 

A więc o tym, że szyby nakierowane zostały na konkretne gwiazdy, wiedziano 
już w XIX wieku, podobnie jak o tym, jakie było ich przeznaczenie. Flammarion 
miał świadomość roli astronomii u Egipcjan i jej wpływu na sposób budowy pira-
mid. Zdawał sobie również sprawę z faktu, że gwiazda Thuban, alfa konstelacji 
Smok, pełniła kiedyś funkcję Gwiazdy Polarnej, z jej położenia w trzecim tysiąc-
leciu p.n.e. oraz z tego, jak następnie owo ciało niebieskie się przemieściło (o czym 
świadczy rysunek zamieszczony na s. 47 Astronomie populaire). Na francuskiego 
badacza powołuje się w tym kontekście autor artykułu naukowego pochodzącego 
z 1936 roku 72. Prus z łatwością mógł zapoznać się z tekstem Flammariona.

Nie da się zaprzeczyć, że autor Lalki bardzo różnorodnie wykorzystuje motyw 
gwiazd oraz gwiaździstego bądź księżycowego krajobrazu. Niebo jest Prusowi bliskie 
i jako uczonemu, badającemu przestworza, i jako pisarzowi, poszukującemu arty-
stycznej doskonałości, i jako myślicielowi, zastanawiającemu się nad pozycją i za-
leżnością człowieka względem wszechświata. Swoisty pierwotny zachwyt nad 
dziełem stworzenia wyraża Prus w jednej z Kronik:

Jeżeli do zbudowania zegaru potrzebny był geniusz, do wynalezienia lampy elektrycznej także 
geniusz, jeżeli do wymalowania krajobrazu, do zrobienia sztucznego kwiatu, do wyrzeźbienia figurki 
mającej żywą postać potrzebny jest rozum, to...

To jakiej siły geniusz – zapalił i puścił w ruch gwiazdy na niebie?... jaka mądrość porobiła żyjące 

rośliny, a wyrzeźbiła i wymalowała miliony krajobrazów – bez żadnego wzoru?... 73

69 K r u p p, Obserwatorzy nieba, szamani i królowie, s. 369.
70 Ibidem, s. 370.
71 C. F l a m m a r i o n, Astronomie populaire. Description générale du ciel. Paris 1880, s. 48. Za prze-

łożenie cytowanego fragmentu składam podziękowania prof. Janowi Z i e l i ń s k i e m u.
72 M. d e  M a n t e y e r, Les Origines de l’Europe. Le site de l’Egypte. „Bulletin de la Société d’études 

Historique, Scientifique et Littéraire des Hautes-Alpes” t. 55 (1936), s. 227. Na stronie: http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6584991s/f261.image (data dostępu: 24 IV 2017).

73 P r u s, Kroniki, t. 13 (Tekst kolacjonowała i przygot. do druku I. O r l e w i c z o w a. Indeksy L. M i-
c h a l s k a. 1963), s. 316. Pierwodruk: „Kurier Codzienny” 1893, nr 125.
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A b s t r a c t

IWONA WOJTAŚ Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw

STARS IN BOLESŁAW PRUS’ “LALKA” (“THE DOLL”)

The paper discusses the functioning of the motif of stars and starry sky in Lalka (The Doll) by Bolesław 
Prus. The exposition starts with a sketch on the role of astronomy in the writer’s scientific interests 
and a presentation of the methods he employs in his selected literary and journalistic pieces. Next, 
there follow interpretations of individual scenes of The Doll in which the motive of stars is discernible, 
with attention paid to artistry and scientific mode of utilising them. On the one hand, the approach 
contains traces of romantic books experience (which is discussed by Klara Turey) or distant folk beliefs, 
while on the other hand it proves Prus’ knowledge of scientific papers and profound understanding of 
the world. Influence of observations by Camille Flammarion, a French astronomer living in the epoch 
of Prus, also prove vital in the theme of stars in The Doll. 
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STANISŁAW WYSPIAŃSKI ZAPOMNIANYM AUTOREM HIPOTEZY  
O AKTYWNEJ ROLI WŁADYSŁAWA HERMANA W PROCESIE OBALENIA 

WŁADZY KRÓLEWSKIEJ BOLESŁAWA SZCZODREGO*

Pani mgr Zofii Świnarskiej rozprawę tę, 
z należytą wdzięcznością, poświęcam

Udział Władysława Hermana w tzw. sprawie św. Stanisława (1079)  
w świetle źródeł

Z perspektywy historyka nie ulega najmniejszej wątpliwości, że kryzys rządów 
Bolesława Szczodrego i związana z nim tragiczna śmierć biskupa krakowskiego 
Stanisława ze Szczepanowa 11 IV 1079 stanowią jeden z zasadniczych punktów 
zwrotnych w dziejach monarchii piastowskiej XI wieku. Niestety, mimo zakrojonych 
na szeroką skalę wysiłków heurystycznych lista źródeł oświetlających tamte dra-
matyczne wydarzenia wciąż pozostaje zatrważająco krótka i nic nie wskazuje na 
to, aby mogła ulec poszerzeniu 1.

Bezsprzecznie najwięcej do powiedzenia na ten temat miał anonimowy kroni-
karz, zwany Gallem, piszący swe dzieło około r. 1115 na dworze Bolesława Krzy-

* Autor pragnie podziękować Panu Profesorowi K r z y s z t o f o w i  O ż o g o w i  (Instytut Historii UJ) 
oraz Panu Doktorowi K r z y s z t o f o w i  F i o ł k o w i  (Wydział Polonistyki UJ), którzy zechcieli 
zapoznać się z maszynopisem pierwotnej wersji niniejszego tekstu przed drukiem i podzielić się 
z autorem swoimi cennymi wskazówkami.

1 Literaturę do początku lat siedemdziesiątych XX w. zestawili Z. S u ł o w s k i  i Z. W i k t o r z a k 
w szkicu Stanisław ze Szczepanowa – bibliografia (w: Hagiografia polska. Słownik bio-bibliograficz-
ny. Red. R. G u s t a w. T. 2. Poznań 1972, s. 435–455). Spośród późniejszych prac na szczególną 
uwagę zasługują: M. P l e z i a, Dookoła sprawy świętego Stanisława. Studium źródłoznawcze. 
„Analecta Cracoviensia” t. 11 (1979), zwłaszcza s. 380–413. – H. Ł o w m i a ń s k i, Król Bolesław 
II i biskup krakowski Stanisław. Dwie tendencje ustrojowe: jedynowładcza i patrymonialna. „Studia 
Historyczne” t. 22 (1979), z. 2. – T. G r u d z i ń s k i, Król Bolesław Śmiały-Szczodry i biskup Sta-
nisław. Dzieje konfliktu. Wyd. 2. Kraków 2010, s. 68–158 (pierwodruk: Warszawa 1983). – J. P o-
w i e r s k i, Kryzys rządów Bolesława Szczodrego. Polityka i jej odzwierciedlenie w literaturze histo-
rycznej. Gdańsk 1992, s. 211–234. – G. L a b u d a, Święty Stanisław, biskup krakowski, patron 
Polski. Śladami zabójstwa – męczeństwa – kanonizacji. Poznań 2000. – K. S k w i e r c z y ń s k i, 
Recepcja idei gregoriańskich w Polsce do początku XIII wieku. Wrocław 2005, s. 115–246. Najnow-
sze, erudycyjne ujęcie tematu zawdzięczamy N. D e l e s t o w i c z o w i  (Bolesław II Szczodry. Tra-
giczne losy wielkiego wojownika 1040/1042 – 2/3 IV 1081 albo 1082. Kraków 2016, s. 250–292; 
tutaj instruktywny przegląd narosłej przez lata literatury).
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woustego, jednak jego świadectwo cechuje się widoczną gołym okiem enigmatycz-
nością i niechęcią do wchodzenia w szczegóły konfliktu, które niewątpliwie były mu 
znane 2. Wolał, jak widać, zdystansować się całkowicie od popierania strony zarów-
no władcy, jak i biskupa, obciążając ich po równo winą za ostateczny rozwój wy-
padków. O wiele obszerniejszą (ale zarazem późniejszą o blisko 100 lat) relację 
zawarł w swojej kronice Mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem, dla którego było już 
jednak sprawą oczywistą, że winę za tragiczny finał konfliktu ponosił król, który 
doprowadził do śmierci „przeświętego biskupa”. Innymi słowy, w odróżnieniu od 
wersji Galla, obydwu adherentom zostały od razu przypisane jasne konotacje mo-
ralne, zgodnie z którymi Stanisław, jako stróż ładu moralnego i obrońca niesłusz-
nie prześladowanych, poniósł śmierć z ręki mającego tyrańskie zapędy i mściwy 
charakter monarchy. Miało to stać się w trakcie odprawiania przez biskupa mszy 
świętej w kościele pod wezwaniem św. Michała w Krakowie, określonym przez kro-
nikarza mianem „bazyliki mniejszej” 3. Te dwie kluczowe narracje można jeszcze 
uzupełnić o: a) lakoniczne świadectwa szeregu roczników (wywodzące się bez wy-
jątku z najstarszego pokładu polskiej annalistyki – tzw. Annales Regni Polonorum 
deperditi 4), b) zapiskę z Kalendarza katedry krakowskiej 5, c) epigram nagrobny 

2 Zob. Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum. Edidit K. M a l e c z y ń s k i. 
Cracoviae 1952, s. 52–53 (Monumenta Poloniae historica. Series nova / Pomniki dziejowe Polski. 
Seria II. T. 2): „Qualiter autem rex Bolezlauus de Polonia sit eiectus, longum existit enarrare, sed hoc 
dicere licet, quia non debuit christus in christum peccatum quodlibet corporaliter vindicare. Illud enim 
multum sibi nocuit, cum peccato peccatum adhibuit, cum pro traditione pontificem truncationi mem-
brorum adhibuit. Neque enim traditorem episcopum excusamus, neque regem vindicantem sic se 
turpiter commendamus, sed hoc in medio deseramus et ut in Vngaria receptus fuerit disseramus”. 
W tłumaczeniu R. G r o d e c k i e g o  (A n o n i m  tzw. G a l l, Kronika polska. Oprac. przekładu, 
wstęp, przypisy M. P l e z i a. Wyd. 7. Wrocław 1996, s. 54. BN I 59) fragment ten brzmi: „Jak zaś 
doszło do wypędzenia króla Bolesława z Polski, długo byłoby o tym mówić; tyle wszakże można 
powiedzieć, że sam będąc pomazańcem áBożymñ nie powinien był ádrugiegoñ pomazańca za żaden 
grzech karać cieleśnie. Wiele mu to bowiem zaszkodziło, gdy przeciw grzechowi grzech zastosował 
i za zdradę wydał biskupa na obcięcie członków. My zaś ani nie usprawiedliwiamy biskupa-zdraj-
cy, ani nie zalecamy króla, który tak szpetnie dochodził swych praw – lecz pozostawmy te sprawy, 
a opowiedzmy, jak przyjęto go na Węgrzech”.

3 Mistrz W i n c e n t y  K a d ł u b e k, Kronika polska. Przeł., oprac. B. K ü r b i s. Wyd. 2, przejrz.
Wrocław 1996, s. 76–81. BN I 277,

4 Zob. przede wszystkim Rocznik kapituły krakowskiej. W zb.: Najdawniejsze roczniki krakowskie 
i kalendarz. Wyd. Z. K o z ł o w s k a - B u d k o w a. Warszawa 1978, s. 51 (pod r. 1079; zapiska 
XIII-wieczna, przeredagowana i amplifikowana w stosunku do pierwotnej, XI-wiecznej). Monu- 
menta Poloniae historica. Series nova / Pomniki dziejowe Polski. Seria II, t. 5. – Rocznik krótki. 
W zb.: jw., s. 235 (pod latami: 1079, 1088). Zob. też Rocznik kamieniecki. W zb.: Monumenta Polo-
niae historica / Pomniki dziejowe Polski. T. 2. Wyd. A. B i e l o w s k i. Lwów 1872, s. 778 (pod r. 1079). 
– Rocznik Traski. W zb.: jw., s. 831 (pod r. 1079). – Rocznik krakowski. W zb.: jw., s. 831 (pod  
r. 1079). – Rocznik Sędziwoja. W zb.: jw., s. 874 (pod r. 1079). – Rocznik małopolski. Wyd. A. B i e-
l o w s k i. W zb.: jw., t. 3 (1878), s. 148 n. (pod r. 1079). – Spominki gnieźnieńskie. W zb.: Roczniki 
wielkopolskie. Wyd. B. K ü r b i s, przy współudz. G. L a b u d y, J. L u c i ń s k i e g o  i R. W a l-
c z a k a. Warszawa 1962, s. 97 (pod r. 1079). Monumenta Poloniae historica. Series nova / Pomni-
ki dziejowe Polski. Seria II, t. 6. – Rocznik poznański I (starszy). W zb.: jw., s. 127 (pod r. 1079). – 
Rocznik świętokrzyski. Wyd. A. R u t k o w s k a - P ł a c h c i ń s k a. Kraków 1996, s. 17 n. 
(pod r. 1079). Jw., t. 12. 

5 Kalendarz katedry krakowskiej. W zb.: Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, s. 139 (pod 
dniem 11 IV).
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św. Stanisława (zachowany w kilku dziełach Jana Długosza 6), d) wyniki oględzin 
czaszki Stanisławowej 7. Mniejsze znaczenie dla odtworzenia przebiegu wydarzeń 
z 1079 r. mają natomiast późniejsze, XIII-wieczne, żywoty św. Stanisława pióra 
Wincentego z Kielczy 8. Ilustrują one jednak znakomicie proces powstawania i roz-
woju kultu tego świętego, a także pozwalają określić, od kiedy legendzie o cudownym 
zrośnięciu się członków ciała biskupa nadano wymiar symbolicznej zapowiedzi 
zjednoczenia Polski dzielnicowej. Wszystkie późniejsze świadectwa pokrywa już 
gruby nalot interpolacji.

Do tego wykazu źródeł pierwszorzędnej wagi niektórzy badacze dodają jeszcze 
list papieża Paschalisa II, adresowany do nie znanego z imienia arcybiskupa (gnieź-
nieńskiego?) 9. Jest w nim bowiem mowa, iż poprzednik rzeczonego metropolity miał 
niegdyś potępić/skazać („damnavit”) jednego z podlegających mu biskupów bez 
wiedzy i zgody Stolicy Apostolskiej, co dałoby się logicznie powiązać z wyrokiem 
wydanym na św. Stanisława. W świetle najnowszej literatury odnoszącej się do tego 
zagadnienia łączenie owej papieskiej admonicji ze zwierzchnikiem polskiej prowin-
cji kościelnej jest jednak mocno wątpliwe (ze względu na rozmaite brzmienie tytu-
latury adresata w zachowanych kopiach, jak również szereg innych kwestii). Toteż 
nieraz spotkać się można z opinią, że list ten nie dotyczy omawianego tu zagadnie-
nia 10. Spośród wiarygodnych źródeł wykreślono natomiast w ostatnich latach 
bezpowrotnie kilka przedstawień ikonograficznych, mających rzekomo dowodzić 
wczesnego, przedkanonizacyjnego (jeszcze XII-wiecznego) kultu św. Stanisława, 
a mianowicie płaskorzeźby z Ołbina we Wrocławiu 11 oraz chrzcielnicę w szwedzkim 
Tryde 12. Nie powinno zatem dziwić, że wobec ubóstwa i niejednoznaczności mate-
riału źródłowego zapanował wśród historyków konsensus: 

  6 Zob. M. P l e z i a: Epitafium św. Stanisława w katedrze krakowskiej. „Eos” t. 57 (1967/68), z. 2; 
Dookoła sprawy św. Stanisława, s. 326–329. Zob. też D. B o r a w s k a, Z dziejów jednej legendy. 
W sprawie genezy kultu św. Stanisława biskupa. Warszawa 1950, s. 53–71. – J. R a j m a n, Przed-
kanonizacyjny kult św. Stanisława biskupa. „Nasza Przeszłość” t. 80 (1993), s. 12–15. – L a b u d a, 
op. cit., s. 142–144.

  7 Zob. J. O l b r y c h t, M. K u s i a k, Protokół badania relikwiarza z czaszką św. Stanisława Szcze-
panowskiego. „Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1965, nr 8.

  8 Zob. Żywot mniejszy św. Stanisława. W zb.: Średniowieczne żywoty i cuda patronów Polski. Przeł. 
J. P l e z i o w a. Wstęp, oprac. M. P l e z i a. Warszawa 1987. – Żywot większy św. Stanisława. W zb.: 
jw. Znakomity przegląd literatury narosłej przez lata wokół tych zabytków wraz z autorskim ko-
mentarzem podał ostatnio W. D r e l i c h a r z  (Idea zjednoczenia królestwa w średniowiecznym 
dziejopisarstwie polskim. Kraków 2012, s. 112–129, 150–199).

  9 Edycja krytyczna tego listu – np. w: M. G ę b a r o w i c z, Polska, Węgry czy Sycylia odbiorcą listu 
papieża Paschalisa II? J.-L. nr 6570. „Kwartalnik Historyczny” 1937, z. 1/2, s. 527–529.

10 Przegląd opinii w: S k w i e r c z y ń s k i, op. cit., s. 147–190. Z późniejszej literatury zob. jeszcze 
ważny głos P. N o w a k a: Arcybiskup Polski, Splitu, Kalocsy czy Ostrzyhomia odbiorcą listu Pas-
chalisa II: JL 6570, WH 952? Rec.: M. B r e t t, Some New Letters of Popes Urban II and Paschal II. 
„Journal of Ecclesiastical History” 58 (2007). „Studia Źródłoznawcze” t. 45 (2007), s. 99 n. Mój 
komentarz w tej sprawie zob. Legacja Gwalona z Beauvais w Polsce w 1103 roku. „Roczniki Histo-
ryczne” 2015, s. 74–77.

11 Zob. Z. Ś w i e c h o w s k i, Ikonografia św. Stanisława we wczesnej rzeźbie monumentalnej. „Ana-
lecta Cracoviensia” t. 11 (1979). – P l e z i a, Dookoła sprawy św. Stanisława, s. 274–278. 

12 Zob. L a b u d a, op. cit., s. 148–156. Zob. też M. K o s o n o w s k i, Wokół zagadki chrzcielnicy 
w Tryde. „Studenckie Zeszyty Historyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego” t. 20 (2015).
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w tzw. sprawie św. Stanisława [...] wyczerpano w zasadzie wszystkie możliwości interpretacyjne. Można 
jeszcze przesuwać akcenty lub brnąć w grząskim gruncie domysłów, ale pożytku naukowego raczej to 
nie przysporzy 13.

Jedno z pytań, na które, mimo usilnych starań, nie znaleziono satysfakcjonu-
jącej odpowiedzi, dotyka problemu udziału w dramatycznych wydarzeniach 
r. 1079 brata Bolesława Szczodrego – księcia Władysława Hermana. O jego posta-
wie wobec ówczesnych wypadków próżno szukać jakiejkolwiek pewnej informacji 
w źródłach 14. Logika nakazuje atoli założyć, że książę musiał zająć jakieś stanowi-
sko w tej sprawie, a wśród potencjalnych rozwiązań wymienia się zazwyczaj trzy 
możliwości: a) stanął po stronie brata, b) poparł wystąpienie antykrólewskiej opo-
zycji, c) biernie oczekiwał na rozwój wypadków, a po wygnaniu Bolesława na Węgry 
został wyniesiony na tron przez zwycięski obóz. Pierwszego z rozwiązań w ogóle nie 
da się pogodzić z biegiem późniejszych wydarzeń, wiemy bowiem, że Władysław 
Herman objął naczelną władzę w państwie i piastował ją ponad 20 lat. Gdyby sy-
tuował się konsekwentnie w obozie zwolenników panowania Bolesława, nie byłoby 
to żadną miarą możliwe. Z zaproponowanych rozwiązań pozostają wobec tego już 
tylko dwa. Pamiętajmy jednak, że niewykluczony jest również wariant pośredni, 
według którego Herman mógł być pierwotnie stronnikiem starszego brata, ale do-
piero w trakcie narastania antykrólewskiej opozycji (możliwe, iż pod wrażeniem 
śmierci biskupa Stanisława) przeszedł na stronę buntowników, co przechyliło 
szalę zwycięstwa na ich korzyść i zaowocowało wygnaniem monarchy na Węgry. 
Nie mając solidnego oparcia w źródłach, nawet ze względów ostrożności trzeba wziąć 
również ten scenariusz pod uwagę.

W historiografii problemem tym zainteresowano się relatywnie wcześnie – na 
samym początku w. XX, kiedy to Tadeusz Wojciechowski ogłosił w 1904 r. swoje 
słynne Szkice historyczne jedenastego wieku, spośród których na czoło wysunęły 
się szkice o numerach VII i VIII, dotykające tzw. sprawy św. Stanisława i obalenia 
władzy królewskiej Bolesława Szczodrego 15. Autor, zdezawuowawszy całkowicie 

13 J. W y r o z u m s k i, Pomazaniec przeciw pomazańcowi. W zb.: Święty Stanisław w życiu Kościoła 
w Polsce. 750-lecie kanonizacji. Red. A. N a p i ó r k o w s k i, Kraków-Skałka 2003, s. 95. Zob. też 
niemalże identyczną myśl S. S m o l k i  (Zebranie rezultatów i uzupełnienie. W zb.: W sprawie św. 
Stanisława. Dyskusja zainicjowana przez Redakcję „Przeglądu Powszechnego”, przy współudziale 
dr. dr.: K. Krotoskiego, W. Kętrzyńskiego, W. Czermaka, A. Prochaski, A. Miodońskiego, S. Smolki. 
Kraków 1909, s. 118).

14 Ostatnio do tej kwestii powracają dwaj biografiści księcia Władysława, dochodząc jednakże do 
przeciwnych ustaleń. O ile bowiem K. B e n y s k i e w i c z  (Władysław Herman. Książę Polski 
1079–1102. Kraków 2014, s. 87–103) opowiada się, pomimo milczenia źródeł, za jakąś formą 
aktywnego udziału juniora w buncie przeciw bratu, o tyle A. K r a w i e c  (Król bez korony. Książę 
polski Władysław I Herman. Warszawa 2014, s. 48–69) skłonny jest przyjąć, że Herman był raczej 
beneficjentem korzystnego dlań zbiegu okoliczności. Wyraźnego stanowiska nie formułuje natomiast 
D e l e s t o w i c z  (op. cit., s. 286 n.), który twierdzi: „Wydaje się, że można zgodzić się z K. Beny-
skiewiczem, widzącym drugorzędną rolę Władysława w spisku starszego brata. Jednakże jest 
równie prawdopodobne, że brat Szczodrego mógł przyjąć postawę neutralną i wyczekiwać dalszego 
biegu wypadków” (ibidem, s. 287). Wykładnię Krawca poparłem zwięźle w recenzji jego rozprawy 
(zob. O najnowszym historiograficznym portrecie Władysława Hermana. „Studia Historyczne” t. 58 
á2015ñ, z. 4, s. 543–544).

15 T. W o j c i e c h o w s k i, Szkice historyczne jedenastego wieku. Kraków 1904. W dalszej części ar-
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przekaz Mistrza Wincentego i oparłszy się na informacjach Galla Anonima, orzekł, 
iż nie ulega najmniejszej wątpliwości, że biskup Stanisław (jako zdrajca króla 
i państwa) wszedł w przymierze z Władysławem Hermanem oraz Wratysławem 
czeskim, po czym samotrzeć doprowadzili do odebrania tronu Bolesławowi. Na 
dowód aktywności księcia juniora przytoczył zaś słynny czterowiersz z Kroniki 
polskiej Galla, w którym mowa jest o okolicznościach przyjęcia wygnańca na Wę-
grzech 16. Uznawszy, że o ile pierwszy z Władysławów w tym opisie jest królem 
węgierskim, o tyle drugi – polskim księciem juniorem, uzyskał Wojciechowski 
„podstawę źródłową” dla swojej rekonstrukcji, która wkrótce została przyjęta przez 
znaczną część środowiska mediewistycznego albo wprost, albo z pewnymi modyfi-
kacjami 17. Nieodzowne będzie tu od razu zauważyć, że pogląd Wojciechowskiego 
na przedstawiany problem kształtował się dość długo, o czym świadczą dwie wy-
powiedzi w jego wcześniejszych pracach, ale, co widać gołym okiem po lekturze 
tych fragmentów, były to jeszcze dość luźne skojarzenia i przypuszczenia, nie 
znajdujące oparcia w rozbiorze krytycznym podstawy źródłowej 18. Tym samym zaś 

tykułu konsekwentnie odwołuję się do wyd. 4: Warszawa 1970 (ze wstępem i komentarzem 
A. G i e y s z t o r a), szkic VII: Strącenie i zegnanie króla Bolesława II; szkic VIII: Faktum biskupa 
Stanisława. Poprzedza: Kto był Gallus?). Zob. też szkic X: Plemię Kadłubka. Odpowiedź (przedruk 
z „Kwartalnika Historycznego” á1910ñ). 

16 Zob. Galli Anonymi Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, s. 54: „Cum audisset Wla-
dislauus Bolezlauum advenire / partim gaudet ex amico, partim restat locus ire / partim ex recepto 
quidem fratre gaudet et amico / sed deferre (de fratre) Wladislauo facto dolet inimico”. 

17 Zob. W. A b r a h a m, rec.: T. W o j c i e c h o w s k i, Szkice historyczne XI wieku. Kraków 1904. 
„Kwartalnik Historyczny” 1904, s. 571 n. – A. B r ü c k n e r, Próbki najnowszej krytyki historycznej 
(św. Stanisław). „Przegląd Historyczny” t. 1 (1905), z. 1, s. 31–33. – W. K ę t r z y ń s k i, głos w dys-
kusji, w zb.: W sprawie św. Stanisława, s. 12. – S. Z a k r z e w s k i, Okres do schyłku XII w. 
W: Encyklopedia polska. Historia polityczna Polski. T. 5, cz. 1: Wieki średnie. Kraków 1920, s. 76 n. 
– R. G r o d e c k i: Dzieje Polski do 1194 r. W: R. G r o d e c k i, S. Z a c h o r o w s k i, J. D ą b r o w-
s k i, Dzieje Polski średniowiecznej. Oprac. J. W y r o z u m s k i. Wyd. 2. T. 1. Kraków 1995, 
s. 124–127. (Pierwodruk: 1926); Sprawa św. Stanisława. W: Polska piastowska. Oprac., posł. 
J. W y r o z u m s k i. Warszawa 1969, s. 60 n. – H. Ł o w m i a ń s k i: op. cit., s. 172–175; Początki 
Polski. T. 6: Polityczne i społeczne procesy kształtowania się narodu do początku wieku XIV. Cz. 1. 
Warszawa 1985, s. 190–192, przypis 383. – P l e z i a, Dookoła sprawy św. Stanisława, s. 401 n. 
– T. W a s i l e w s k i, Factum św. Stanisława w świetle roczników polskich. „Kwartalnik Historycz-
ny” 1989, z. 3/4, s. 15–17. Ostatnio liczba zwolenników takiej wykładni tego czterowiersza zdaje 
się ewidentnie maleć – zgodnie odrzucili ją, choć z innych pobudek B e n y s k i e w i c z  (op. cit., 
s. 94–96) oraz D e l e s t o w i c z  (op. cit., s. 268–270).

18 Zob. T. W o j c i e c h o w s k i, O Piaście i piaście. „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Histo-
ryczno-Filozoficzny”. T. 32. Kraków 1895, s. 220: 

 „W tym okresie dziejów polskich, które Gallus objął w swej kronice, były cztery sprawy drażliwe, 
powiedziano by dziś – skandaliczne: późniejsze rządy Mieszka II; bunt Władysława Hermana prze-
ciw starszemu bratu Bolesławowi; wojna synów Hermana z ojcem; i wreszcie, wygnanie i powrót 
Sieciecha [...]. 

 [...] O buncie Władysława Hermana przeciw Bolesławowi II [Gall Anonim] nie spomniał wcale [jak-
że bardzo odbiega to stwierdzenie od zdania Wojciechowskiego na ten temat z 1904 r.! – M. K.]; ale 
zatrzymał uwagę czytelnika słowami: »qualiter autem rex Boleslaus de Polonia sit eiectus, longum 
existit enarrare – sed hoc in medio deseramus« etc.” 

 Zob. też T. W o j c i e c h o w s k i, Kościół katedralny w Krakowie. Kraków 1900, s. 135: „Ale wobec 
faktu, że przez cały dwunasty wiek nie podjęto w tej sprawie żadnej akcji [chodzi o przygotowania 
do kanonizacji biskupa Stanisława – M. K.], mniemam raczej, że translacja [z 1088 r. – M. K.] była 
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winniśmy uznać, że w pełni ukształtowana teoria buntu juniora przeciwko senio-
rowi dynastii została ogłoszona przezeń dopiero w 1904 roku. 

Od razu – w ogniu polemik i dyskusji ze Szkicami – pojawił się jednak również 
odmienny pogląd, zakładający, że Herman w żadnym razie nie był głową buntu, 
ponieważ: a) źródła o niczym takim nie wspominają, b) książę nadał swojemu sy-
nowi imię Bolesław (co świadczyłoby o kultywowaniu dobrej pamięci o bracie), 
c) wizerunek Hermana wyłaniający się z kroniki Galla wyraźnie wskazuje na osobę 
apatyczną, poddaną bez reszty wpływom palatyna Sieciecha. Jako pierwsi z tak 
ukształtowaną argumentacją wystąpili Stanisław Smolka oraz Kazimierz Szkara-
dek-Krotoski, których racje zaaprobowali później Stanisław Kętrzyński i Gerard 
Labuda 19. Krytycy Wojciechowskiego zgodnie podnieśli też, że ich oponent w dys-
kusji znacznie ułatwił sobie zadanie, sformułowanie bowiem „sed d e f e r r e  Wla-
dislauo facto dolet inimico” (widniejące w rękopisach Kroniki Galla we fragmencie 
ukazującym przybycie Bolesława Szczodrego na Węgry) całkiem dowolnie emendo-
wał na „sed de f r a t r e  Wladislauo facto dolet inimico”. Przez to zaś łatwo znalazł 
pożądany sens – zamiast „lecz ubolewa Władysław [król węgierski], że oddano mu 
cześć nieprzyjaznym gestem” otrzymał „lecz boleje Władysław [węgierski] nad tym, 
że brat jego [tj. Bolesława] stał się dlań wrogiem” 20. Dyskusja utknęła zatem w im-
pasie, w którym trwa do dziś.

Również niniejsze studium nie może z powodu posuchy źródłowej wnieść nowych 
argumentów do debaty. Warto wszakże poruszyć inne zagadnienie, które niemalże 
zupełnie uchodziło dotąd uwagi dyskutantów, a mianowicie, czy Wojciechowski 
słusznie jest uznawany za autora tezy o aktywnym udziale Władysława Hermana 
w obaleniu władzy jego brata. Naszym zdaniem, pogląd ten występuje już w twór-
czości artystycznej Stanisława Wyspiańskiego, która ma nieco starszą metrykę 
aniżeli Szkice historyczne jedenastego wieku 21. W konsekwencji należałoby uznać 
albo że przywołana hipoteza ma dwóch autorów równorzędnych, albo że właściwym 

tylko satysfakcją polityczną, uczynioną przez księcia Władysława Hermana dla pamięci biskupa, 
który był jego stronnikiem w buncie przeciw królowi Bolesławowi Śmiałemu”.

19 K. S z k a r a d e k - K r o t o s k i, Zagajenie. W zb.: W sprawie św. Stanisława, s. 5 n. – S m o l k a, 
op. cit., zwłaszcza s. 85–101. – S. K ę t r z y ń s k i, Na marginesie „Genealogii Piastów”. „Przegląd 
Historyczny” 1930/31, s. 171–175. – G. L a b u d a: W 75. rocznicę ukazania się „Szkiców histo-
rycznych” Tadeusza Wojciechowskiego. „Kwartalnik Historyczny” 1981, z. 2, s. 338–350; Święty 
Stanisław, biskup krakowski, patron Polski, s. 122–128.

20 Tłumaczenie takie przyjęli następnie R. G r o d e c k i  (A n o n i m  tzw. G a l l, Kronika polska. Kra-
ków 1923, s. 95–96. BN I 59) i M. P l e z i a  (A n o n i m  tzw. G a l l, Kronika polska, wyd. 7, 
s. 54–55), mimo iż wersja bez emendacji również ma sens logiczny. Zwrócili na to słusznie uwagę 
najpierw B. K ü r b i s  (Jak czytać najstarsze teksty o św. Stanisławie? „Znak” 1979, nr 4/5, s. 326, 
przypis 4) i W. K o r t a  (Co faktycznie wiemy o konflikcie biskupa krakowskiego św. Stanisława 
z królem Bolesławem Śmiałym. „Zeszyty Naukowe KUL” 1979, z. 4, s. 349–350), a potem najpełniej 
L a b u d a  (Święty Stanisław, biskup krakowski, patron Polski, s. 63–76, zwłaszcza s. 70 n.). 

21 Zauważył tę zbieżność stanowisk obydwu autorów J. B ł o ń s k i  (Święty Stanisław w twórczości 
Stanisława Wyspiańskiego. „Znak” 1979, nr 4/5, s. 379–381), zastrzegając się jednak od razu: 
„Wyspiański przeszedł mimo tych rewelacji [tj. Szkiców historycznych T. Wojciechowskiego] obo-
jętnie, chociaż tak właśnie rozstawił przeciwników w Bolesławie. Zgrupowanie podobne, ale mo-
tywacja odmienna. P o l i t y c z n y  a s p e k t  k o n f l i k t u  W y s p i a ń s k i  d o s t r z e g a ł, n a w e t 
p r z e d  W o j c i e c h o w s k i m, a l e  g o  p o  p r o s t u  l e k c e w a ż y ł” (s. 380; podkreśl. M. K.). 
Teza ta wydaje nam się za daleko idąca, o czym obszerniej w dalszej części artykułu.
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autorem jest młodopolski dramatopisarz. Nie mogąc przesądzić apriorycznie tej 
kwestii, musimy wejść na drogę analizy tekstu dramatów Bolesław Śmiały i Skałka, 
ogłoszonych drukiem odpowiednio w latach 1903 oraz 1906–1907 22. 

Co wiedziano na temat kryzysu 1079 r.  
w czasach Stanisława Wyspiańskiego?

Nad oryginalnością artystycznej wizji Wyspiańskiego, której owocem są dwa wy-
mienione tu dramaty, pochylali się, jak dotąd, przeważnie historycy i teoretycy li-
teratury, kładąc zarazem nacisk czy to na nowatorskość zastosowanych rozwiązań 
scenicznych, czy to na estetykę i stylistykę obydwu utworów 23. Podkreślano także 
eksponowanie przez dramaturga roli wybitnej jednostki, która wchodząc w konflikt 
z drugą (sobie równą), nadaje narodowym dziejom rangę wycinka kosmologicznej 
rywalizacji wszechpotężnych sił nadprzyrodzonych. Ową oryginalność można jednak 
wyprowadzić także z innych uwarunkowań, jakże bliskich tym, przed którymi sta-
ją współcześni mediewiści, a mianowicie z ubóstwa podstawy źródłowej, jaką miał 
do dyspozycji Wyspiański. Pisał on: 

Z historii nie wiadomo właściwie nic; zatrzymują się tylko z całej rozwlekłej legendy i długiego 
procesu ogólne bardzo zewnętrzne kontury. A l e  i  t o  j u ż  j e s t  d u ż o. Można sobie powiedzieć, że 
skoro są zewnętrzne kontury i skoro te zarysy są rzeczywiście zewnętrzne, to zatem sylweta wypadków 
(dramatu) jest prawdziwa. W  t e j  w i ę c  s y l w e c i e  m i e ś c i ć  s i ę  m u s i  w s z y s t k o. [A 175. 
Podkreśl. M. K.] 24

Istotnie, w czasach, gdy artysta zajmował się tworzeniem obydwu dramatów, 
obraz tragicznych wydarzeń ze Skałki osnuty był niemalże całkowicie mgłą tajem-
nicy, którą tylko w kilku miejscach zdawały się rozpraszać ustalenia krytyczne 
historiografii. Wprawdzie już od czasów Adama Naruszewicza i Tadeusza Czackie-
go znana była wersja wydarzeń przekazana przez Anonima-Galla 25, jednak dopie-

22 Dalej korzystamy z edycji: S. W y s p i a ń s k i, Bolesław Śmiały. – Skałka. Oprac. J. N o w a k o w-
s k i. Wrocław 1969. BN I 198. Do dramatów odsyłamy odpowiednio skrótami BŚ i S; liczbą rzym-
ską oznaczamy numer aktu, liczbami arabskimi – sceny (tylko w wypadku Bolesława Śmiałego; 
w Skałce nie ma podziału na sceny), a także stronice. Przywołując zamieszczone na końcu Argu-
mentum do dramatu króla Bolesława i biskupa Stanisława oraz Noty do „Bolesława Śmiałego”, 
stosujemy skróty A i N; liczby po nich wskazują stronice. Kulisami powstania obydwu dramatów 
zajmiemy się w stosownym miejscu. 

23 Zwrócili na te elementy uwagę już pierwsi recenzenci Bolesława Śmiałego – zob. np. A. C h m i e l, 
Archeologia w dramacie „Bolesław Śmiały”. „Czas” 1903, nr 116. – W. P r [o k e s c h], „Bolesław 
Śmiały”. Dramat w trzech aktach. „Nowa Reforma” 1903, nr 106. – J. P i e t r z y c k i, Z teatru kra-
kowskiego. „Bolesław Śmiały”, dramat w 3 aktach Stanisława Wyspiańskiego. „Ilustracja Polska” 
1903, nr 20. 

24 Zob. też J. N o w a k o w s k i, wstęp w: W y s p i a ń s k i, op. cit., s. XLV n.
25 Zob. A. N a r u s z e w i c z, Historia narodu polskiego od początku chrześcijaństwa. T. 2: Panowanie 

Piastów. Warszawa 1780, zwłaszcza s. 440–444; zob. też wyd. 2: Warszawa 1803, s. 80, 387, 472, 
477 (gdzie w przypisach uwagi T. C z a c k i e g o, który jako pierwszy wprost obwinił biskupa Sta-
nisława o zmowę z Czechami przeciwko królowi). Odpór mniemaniu Czackiego starał się dać na-
tomiast J. S. B a n d t k i e  (Dzieje Królestwa Polskiego. Wyd. 2. T. 1. Wrocław 1820, s. 256), pisząc: 
„Co Czacki o św. Stanisławie powiedział w przypisku do tomu II Naruszewicza, niekoniecznie tak 
stoi w rękopiśmie Marcina Galla, który posiadał”. Następni dyskutanci, przyznali słuszność temu 
ostatniemu sądowi, przygotowując kolejne edycje krytyczne kroniki Galla.
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ro około 1850 r. dyskusja nabrała większego tempa, dzięki włączeniu się w nią 
Joachima Lelewela. w dwu jego podstawowych wystąpieniach odnajdujemy jeszcze 
pierwiastki zaufania do relacji Mistrza wincentego (zwłaszcza w kwestii obrony 
niewiernych żon przez Stanisława i osobistego udziału króla w zabójstwie biskupa), 
ale w drugiej z rozpraw Gallowe posądzenie hierarchy o zdradę wobec Bolesława, 
przytaczane tu jako fakt historyczny, zostało już powszechnie dopuszczone do 
głosu 26. Niewątpliwie ważnym etapem dyskusji, o czym często niesłusznie się za-
pomina, był również głos uczonych niemieckojęzycznych – alfreda Gutschmida oraz 
Heinricha zeissberga, którzy jako pierwsi podali całkowicie w wątpliwość świadec-
two Mistrza wincentego, odmawiając wiarygodności zwłaszcza opisanemu przez 
niego epizodowi ukarania przez króla Bolesława niewiernych żon 27. w ślad za nimi 
poszli badacze polscy, którzy korzystając z przygotowanych w latach 1864–1872 
edycji krytycznych dzieł Galla oraz kadłubka 28, podjęli się próby gruntownej ana-
lizy sprawy św. Stanisława. w dyskusji tej mocnym akordem zaznaczyły się zwłasz-
cza głosy antoniego Skorskiego, Franciszka Stefczyka oraz Maksymiliana Gumplo-
wicza, którzy zgodnie przekonywali, że na spór króla z biskupem powinno się patrzeć 
li tylko w kategoriach politycznych, a nie moralnych, ponieważ starsza od wincen-
tyńskiej kronika Galla nie pozostawia wątpliwości co do tego, iż Stanisław był 
zdrajcą wobec monarchy i państwa i jako taki poniósł zasłużoną karę 29. 

26 zob. J. L e l e w e l, Stracone obywatelstwo stanu kmiecego w Polsce. Bruxella 1846, s. 15 n.: „Bo-
lesław sam posądzał go [tj. bpa Stanisława], powszechny głos o knowanie i zdradę oskarżył, gdy 
wdającego się czynnie w sprawy małżeńskie biskupa, dyscyplina, była dyscypliną wszystkich. 
Bolesław w gniewie, bez szukania wyroku, sam sobie sprawiedliwość domierzając, zabił biskupa”. 
zob. też, najpełniej, J. L e l e w e l, Bolesława Szczodrego, czyli Śmiałego upadek. w: Polska wieków 
średnich, czyli Joachima Lelewela w dziejach narodowych polskich postrzeżenia. t. 2. poznań 1847, 
zwłaszcza s. 220–226 (tu dowód na przejęcie opisu wyprawy kijowskiej Bolesława Szczodrego 
w Kronice polskiej Mistrza wincentego ze starszego dzieła anonima-Galla), s. 255–262 (o wpływie 
Kroniki Mistrza wincentego na sposób opisania śmierci biskupa Stanisława przez wincentego 
z kielczy), s. 270–280 (o powstaniu ludowym i niewierności żon rycerzy Bolesławowych) oraz 
s. 280–290 (o okolicznościach zawiązania się zatargu króla z biskupem i śmierci tego ostatniego). 
próbę pogodzenia ze sobą obydwu podstawowych relacji anonima-Galla i Mistrza wincentego 
w narracji Lelewela najpełniej oddają chyba te oto twierdzenia: 

 „Biskup krakowski Stanisław ze Szczepanowa, w nauce kościelnej biegły, ze wszystkich biskupów 
znalazł się najbliższym osoby Bolesława [...]. Był mu radą. [...] Gdy się surowość królewska obja-
wiła i odrażała panów od Bolesława, a malkontentów się mnożyło, biskup myślał być pośrednikiem 
porywczość królewską ukoić. [...] 

 Biskup jednak, nie przestając na uchyleniu się od spraw publicznych, szedł do króla strofować go; 
a gdy król z surowości i srogości swej contra praecipuos et maiores nie folgował, użył miecza ko-
ścielnego i wyklął go” (s. 282–284). 

 idzie tu Lelewel wyraźnie za Mistrzem wincentym. z drugiej jednak strony pisze: „wątpliwości nie 
podpada, biskup przeniewierzał się Bolesławowi, był mu niechętny, knował przeciw niemu, wypędzić, 
jeśli nie zgubić go zamierzał” (s. 285). w słowach tych odnajdziemy refleksy Gallowego „traditor”.

27 a. G u t s c h m i d, Über die Fragmente des Pompejus Trogus und die Glaubwürdigkeit ihrer Gewährs- 
männer. „Jahrbuch für classische philologie”. Supplementband ii. 1856/57, s. 235–282. – H. z e i s s- 
b e r g, Die polnische Geschichtsschreibung des Mittelalters. Leipzig 1873, s. 82–90, 266–268.

28 Galla kronika. w zb.: Monumenta Poloniae historica / Pomniki dziejowe Polski, t. 1 (wyd. a. B i e-
l o w s k i. 1864), s. 422. – Mistrza Wincentego Kronika polska i jej skrócenie przez bezimiennego 
dopełniacza Kroniki Mierzwy zrobione. w zb.: jw., t. 2, s. 296–299.

29 a. S k o r s k i, Gallus i Kadłubek o św. Stanisławie. Studium historyczno-krytyczne. „tygodnik 
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Bezpośrednio na progu w. XX w obronie tradycyjnej wykładni konfliktu wystą-
pił jednak najgorliwszy apologeta kultu św. Stanisława – Kazimierz Szkaradek-
-Krotoski, który w sumiennych (choć chwilami zabarwionych emocjonalnym tonem) 
pracach podjął z kolei próbę dowiedzenia stronniczości Kroniki Galla i rehabilitacji 
przekazu Kadłubka 30. Zabieg ten spotkał się z częściowym uznaniem ze strony 
młodego, choć cenionego już wówczas powszechnie recenzenta – Stanisława Kę-
trzyńskiego, który wyraził jednak sceptycyzm wobec wielu kwestii szczegółowych 31. 
Widać zatem, że przystępując do pracy nad Bolesławem Śmiałym, stawał Wyspiań-
ski wobec niezwykle trudnego zadania; zastał bowiem środowisko badawcze dość 
silnie spolaryzowane i różniące się nawet w podejściu do podstawowych kwestii 
(z wyjątkiem datacji). 

„Mam ten dar bowiem: patrzę się inaczej” – intuicja fundamentem  
oryginalności artystycznej Stanisława Wyspiańskiego i wywodu badawczego 

Tadeusza Wojciechowskiego

Nie znajdując pewnego przewodnika w istniejących przekazach źródłowych, Wy-
spiański zmuszony był sięgnąć po inne instrumentarium, które pozwoliłoby wypeł-
nić puste miejsca w odtwarzanym dramacie. Narzędziem tym stała się swoiście 
rozumiana intuicja artystyczna. Znakomicie scharakteryzował tę postawę jeden 
z pierwszych recenzentów Bolesława Śmiałego – Konrad Rakowski – który świeżo 
po premierze dramatu pisał m.in.: 

W sprawie zatargu króla z biskupem historia nie wypowiedziała dotąd ostatniego słowa i prawdo-
podobnie nie wypowie go nigdy. Brak jej źródeł faktycznych, jasnych, niezbitych. Jak w wielu innych 
– tych właśnie najpiękniejszych – tak i w tym wypadku, średniowiecze jest dla historyka zagadkowym 
anagramem, którego odczytać niepodobna. Stwierdzić tylko można, że anagram istnieje i to lub owo 
mniej więcej oznacza. T a m, g d z i e  m i l c z y  n a u k a, p r z e m ó w i ć  j e d n a k  m o ż e  w y o b r a ź-
n i a: w i e k i  ś r e d n i e  –  t a j e m n i c a  t a k  c z ę s t o  n i e o d g a d n i o n a  d l a  h i s t o r y k ó w, s ą 
w ł a ś n i e  d l a t e g o  z i e m i ą  o b i e c a n ą  d l a  a r t y s t ó w 32. 

Wielkopolski” t. 3 (1873), s. 101–103, 113–115, 121–123, 133–135. – F. S t e f c z y k: Upadek 
Bolesława Śmiałego. „Ateneum. Pismo Naukowe i Literackie” t. 1 (1885), z. 2; Po upadku Bolesła-
wa Śmiałego. Jw., t. 4 (1887), z. 1. – M. G u m p l o w i c z, Bolesław Śmiały i biskup Stanisław. 
„Kwartalnik Historyczny” 1898 (tutaj do katalogu oskarżeń wobec biskupa dołączono zgoła fanta-
styczny domysł o jego oporze wobec zaprowadzenia celibatu wśród duchowieństwa polskiego). 
K. S z k a r a d e k - K r o t o s k i  sugerował („Kwartalnik Historyczny” 1909, s. 489–491), że Gum-
plowicz dokonał plagiatu poglądów głoszonych już wówczas na wykładach przez Wojciechowskie-
go. Abstrahując tu od zupełnej niemożności zweryfikowania tego zarzutu, widzimy, iż nawet gdyby 
tak było, to w 1898 r. koncepcja buntu Hermana wobec Bolesława nie byłaby jeszcze opracowana, 
skoro Gumplowicz pomija ją całkowicie.

30 Zob. K. S z k a r a d e k - K r o t o s k i: Św. Stanisław, biskup krakowski, w świetle historiografii 
nowożytnej. „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” t. 8 (1901) (tu wyczerpujący przegląd 
całej literatury zagadnienia aż do 1902 r.); Św. Stanisław w świetle źródeł. Krytyczny rozbiór źró-
deł odnoszących się do kwestii św. Stanisława biskupa. Kraków 1902. 

31 Zob. S. K ę t r z y ń s k i, rec.: K. S z k a r a d e k - K r o t o s k i, Św. Stanisław, biskup krakowski, 
w świetle historiografii nowożytnej; Święty Stanisław w świetle źródeł. „Kwartalnik Historyczny” 
1903.

32 K. R a k o w s k i, „Bolesław Śmiały”, dramat Stanisława Wyspiańskiego. „Czas” 1903, nr 106, s. 1. 
Podkreśl. M. K. Na temat rozumienia historii oraz metod jej artystycznego kreowania przez Wy-
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Co szczególnie godne podkreślenia, postawę taką (nawet odnośnie do history-
ków) aprobował, a wręcz stosował w praktyce również wspomniany już Kętrzyński, 
który w podsumowaniu jednej ze swych kluczowych rozpraw zauważył: 

spotka się [ta praca] pewnie niejednokrotnie ze zdaniem, iż w wielu wypadkach lepiej pióro złamać 
i powiedzieć sobie „non liquet”, niż puszczać się na bystre fale przypuszczeń, hipotez i kombinacji. 
Sprzeczać się z tym zdaniem nie myślę – pozwolę sobie zrobić porównanie czy przypowieść: Zwolennicy 
„non liquet” podobni są do ślepca błądzącego; dla niego i dla nich noc i dzień są jednakową, wieczną 
nocą, która drogi nie oświeca. Człowiek dobrze widzący może się łatwo zgubić wśród czarnej nocy, lecz 
gdy gwiazdy zobaczy lub gdy mu słońce zaświeci, prędko na dobrą drogę zejdzie 33. 

Podobnie widział wreszcie rolę intuicji w warsztacie historyka inny znamienity 
koryfeusz lwowskiej szkoły mediewistycznej – Stanisław Zakrzewski, który posunął 
się wręcz do stwierdzenia, że w sytuacji braku bezpośrednich świadectw o prze-
szłości nieodzowne jest odwołanie się do tego narzędzia poznawczego 34. Jednak 
najpełniejsze zastosowanie znalazła intuicja badawcza w znanych nam Szkicach 
historycznych jedenastego wieku Wojciechowskiego, gdzie po wielekroć wyprzedza-
ła klasyczne zasady wnioskowania historycznego i reguły budowania wywodu. 

Praca zebrała początkowo dość pozytywne recenzje 35 i nic nie zapowiadało tak 
gwałtownej polemiki, jaka rozgorzała potem, w latach 1908–1909, na łamach „Prze-
glądu Powszechnego”. Z naszego punktu widzenia najważniejszy jest wszakże głos 
w sprawie tego studium zabrany przez samego Wyspiańskiego, który ponad rok po 
uroczystej premierze Bolesława Śmiałego w Teatrze Miejskim w Krakowie 7 V 1903 36 
– w liście do Stanisława Eliasza-Radzikowskiego z 3 VII 1904 informował m.in.: 

spiańskiego zob. szerzej J. D ü r r, Stanisława Wyspiańskiego „Noty do »Bolesława Śmiałego«”. 
„Ruch Literacki” 1926. – B ł o ń s k i, op. cit., zwłaszcza s. 376, 378–380, 382, 385, 387–389. – 
M. P o p i e l, Logika artyzmu i logika historii. O paradoksach „Bolesława Śmiałego” Wyspiańskiego. 
W zb.: Studia o dramacie i teatrze Stanisława Wyspiańskiego. Red. J. B ł o ń s k i, J. P o p i e l. 
Kraków 1994, s. 149 n. Zob. też E. M i o d o ń s k a - B r o o k e s, Studia o kompozycji dramatów 
Stanisława Wyspiańskiego. Wrocław 1972, zwłaszcza s. 8–17. Z bogatym aparatem erudycyjnym 
porusza też tę kwestię S. W r z o s e k: Wyspiański i historiografia. Osobliwości poetyckiego pozna-
nia historii. W zb.: W kręgu historii, historiografii i polityki. Red. A. B a r s z c z e w s k a - K r u p a  
[i in.]. Łódź 1997; Świat historii Stanisława Wyspiańskiego. Warszawa 1999 (ujęcie monograficzne).

33 S. K ę t r z y ń s k i, O paliuszu biskupów polskich XI wieku. „Rozprawy Akademii Umiejętności. 
Wydział Historyczno-Filozoficzny”, t. 43. Kraków 1902, s. 254. 

34 Zob. S. Z a k r z e w s k i, Intuicja historyczna. W: Zagadnienia historyczne. Lwów–Warszawa 1908, 
s. 15: „Intuicją historyczną nazywam talent historyczny, a tłumacząc się na język polski, taką 
zdolność umysłu ludzkiego, która go uzdalnia do odczuwania związku pomiędzy teraźniejszością 
a przeszłością. Wyczuwanie przeszłości może więc się odnosić do żywego przeświadczenia, że życie 
bieżące jest tylko dalszym ciągiem nici, wysnuwanej z kłębka spowitego w pomrokę dziejów. Ale 
wyczuwanie to daje coś więcej, silne jego natężenie, występujące w pewnych organizacjach ducho-
wych, prowadzi – nawet przy braku wiedzy historycznej – do odtwarzania rysów przeszłości, czasem 
wbrew rezultatom wiedzy historycznej, a jednak zgodniej z prawdą” (w wyd. 2, dwutomowym: t. 1. 
Lwów 1936, s. 11–12). Szerzej na temat metodologii Zakrzewskiego zob. K. B ł a c h o w s k a, Sta-
nisław Zakrzewski (1873–1906). W zb.: Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. Red. 
J. M at e r n i c k i, przy współpr. L. Z a s z k i l n i a k a. Rzeszów 2007.

35 Zob. A b r a h a m, op. cit. – B r ü c k n e r, op. cit. Z pomniejszych uwag zob. jeszcze W. S o b i e s k i, 
Wawelska trumna. „Tygodnik Ilustrowany” 1904, nr 47, s. 894; nr 48, s. 920 n. 

36 Gruntowne studium poświęcił tej inscenizacji K. N o w a c k i  (O inscenizacji „Bolesława Śmiałego” 
w roku 1903). „Pamiętnik Teatralny” 1957, z. 3/4. Zob. też J. N o w a k o w s k i: op. cit., s. XLIII–LII, 
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Książkę Wojciechowskiego miałem już na drugi dzień i zaraz przeczytałem [...]. [...] Mnie ta książ-
ka obchodziła ze względu na dramat. K o n s t a t u j ę, ż e  d r a m a t  m ó j  n i e  t y l k o  ż e  w o b e c 
k s i ą ż k i  m o ż e  s i ę  o s t a ć, a l e  ż e  n i ą  j e s t  p o p a r t y  b a r d z o  s i l n i e. Z g r u p o w a n i e 
l u d z i  –  j e s t  t a k i e  s a m e. A  t o  j e s t  n a j w a ż n i e j s z e. W dramacie zaś zajmowałem się 
wyłącznie królem i Stanisławem, bo m o m e n t, k i e d y  B o l e s ł a w  o p u s z c z a  K r a k ó w, u w a ż a m 
z a  z u p e ł n i e  i n n y  d r a m a t 37.

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, iż Wyspiański przyjął Szkice histo-
ryczne dość obojętnie, akcentując wyłącznie zbieżność między jego własną koncep-
cją artystyczną a ustaleniami historiografii. Adolf Nowaczyński wspominał jednak, 
że lektura ta zaintrygowała dramaturga w większym stopniu, aniżeli mogłoby to 
wynikać z jego listu 38. Zainteresowanie to potęgowane było zapewne głównie przez 
dwa czynniki. Po pierwsze, praca lwowskiego historyka dotykała najdawniejszego 
etapu dziejów ojczystych, które to zagadnienie często przyciągało uwagę Wyspiań-
skiego 39. Po drugie zaś, co może istotniejsze, tajemnicze wydarzenia 1079 r. roze-
grały się w Krakowie – mieście urodzin, dzieciństwa i twórczości artysty; mieście, 
w którym nieustannie obcował on z pomnikami chwały dawnych wieków i świet-
ności narodu i któremu służył, aktywnie działając w Towarzystwie Miłośników 
Historii i Zabytków Krakowa 40. Zwróćmy w tym kontekście uwagę zwłaszcza na 
jego znamienne słowa, iż od momentu opuszczenia Krakowa przez monarchę za-
czyna się „zupełnie inny dramat”. Tym samym zaś Wyspiański akcentuje w sposób 
jednoznaczny, że nie da się zrozumieć tragicznego konfliktu króla z biskupem poza 
przestrzenią królewskiego grodu, a ściślej rzecz ujmując, poza rzeczywistością 
symboliczną, którą to miasto wyraża – zwłaszcza poprzez kościół na Skałce i kate-
drę wawelską 41. W katedrze tej zaś: „ostała się trumna (świętego). Święta trumna” 

LXXXIII–LXXXVII; Historia i mit w dramatach Bolesławowych Wyspiańskiego. „Pamiętnik Literac-
ki” 1969, z. 1, s. 99–102.

37 S. W y s p i a ń s k i, list do S. E l i a s z a - R a d z i k o w s k i e g o. W: Dzieła zebrane. Red. L. P ł o-
s z e w s k i. T. 6: Bolesław Śmiały. – Legenda II. – Skałka. Kraków 1962, s. 355. Podkreśl. M. K. 
Zob. na temat tego listu W r z o s e k, Świat historii Stanisława Wyspiańskiego, s. 39 n.

38 A. N o w a c z y ń s k i, Wyspiander. (Moje wspomnienia). W zb.: Wyspiański w oczach współczesnych. 
Zebrał, oprac., komentarz L. P ł o s z e w s k i. T. 1. Kraków 1971, s. 431, 599.

39 Pogląd ogólny na tę kwestię – zob. S. M i c h a l e c, Świadomość historyczna Stanisława Wyspiań-
skiego. (Wokół „Bolesława Śmiałego” i „Skałki”). „Studia Claromontana” t. 17 (1997), s. 151 n. 
Przypomnijmy również fakt, iż Wyspiański starał się systematycznie uzupełniać swoją wiedzę w tym 
zakresie o nowe wiadomości ze świeżo ogłaszanych dysertacji naukowych, takich jak: Krytyczny 
rozbiór „Dziejów polskich” Jana Długosza (do roku 1384) A. S e m k o w i c z a  (Kraków 1887), Stu-
dia nad dokumentami XII wieku W. K ę t r z y ń s k i e g o  („Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział 
Historyczno-Filozoficzny”, t. 26. Kraków 1891) czy Opactwo na łęczyckim grodzie K. P o t k a ń-
s k i e g o  (jw., t. 43. Kraków 1903). Pozycje te, jak i wiele innych, regularnie wzbogacały zbiory 
autora Wesela – zob. A. G r u c a, Księgozbiór Stanisława Wyspiańskiego. Kraków 1989, zwłaszcza 
s. 77–89 oraz s. 254 (nr 425), s. 203 (nr 195), s. 242 (nr 364).

40 Zob. N o w a k o w s k i, wstęp, s. IV–VIII. Ogólniej o zainteresowaniach historycznych Wyspiańskie-
go zob. J. N o w a k o w s k i, Obecność i wizja historii w dramatach Wyspiańskiego. „Rocznik Towa-
rzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1970. – M i c h a l e c, op. cit., s. 134–157. – F. Z i e j-
k a, Stanisław Wyspiański – poeta Krakowa. „Rocznik Krakowski” 2007. Zob. też K. E s t r e i c h e r 
(mł.), Wyspiański i nasze towarzystwo. Jw., 1971.

41 Zob. J. W r ó b e l, Narracja mityczna i jej elementy w dramacie „Skałka” Stanisława Wyspiańskie-
go. „Ruch Literacki” 1990, z. 2/3. Warto przypomnieć też, że w 1900 r. ukazała się przywoływana 
już tu znakomita rozprawa W o j c i e c h o w s k i e g o  Kościół katedralny w Krakowie, która spo-
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(A 175), co nie pozwalało przejść obojętnie wobec dramatu „dwóch duchów”, które 
„walczyły o rzeczy wielkie” (A 179) 42. Ale w pamięci Wyspiańskiego chyba najsilniej 
utrwalił się poruszający wizerunek domniemanego nagrobka króla Bolesława 
Szczodrego w Karyntii (w Osjaku), o którym zdążył przypomnieć w 1900 r. na ła-
mach „Tygodnika Ilustrowanego” Ludwik Stasiak 43. W nastrój refleksji nad drama-
tem 1079 r. wprowadzały wreszcie znakomite rozprawy: Władysława Abrahama 
o początkach biskupstwa i kapituły katedralnej w Krakowie 44 oraz Stanisława 
Zakrzewskiego o opactwie w Osjaku 45, w których autorzy zawarli także garść istot-
nych spostrzeżeń o okolicznościach śmierci św. Stanisława. Nie powinno zatem 
dziwić, że Wyspiański zaraz po zapoznaniu się ze Szkicami Wojciechowskiego był 
nawet gotów podjąć polemikę z jego tezami na temat daty objęcia tronu przez Wła-
dysława Hermana 46. I choć sam zastrzegł się w cytowanym liście do Eliasza-Radzi-
kowskiego, iż „w dramacie [...] zajmował się wyłącznie królem i Stanisławem”, to 
trudno oprzeć się wrażeniu, że również postać księcia juniora została przezeń 
skonstruowana zupełnie nieszablonowo, a wręcz całkowicie nowatorsko wobec 
ówczesnych ustaleń historiografii, która w ogóle nie interesowała się nim wcześniej 
w kontekście sprawy św. Stanisława. Aby się o tym przekonać, prześledzimy, jaką 
rolę przeznaczył Hermanowi w dramatach Bolesław Śmiały i Skałka sam autor, 
następnie zaś postaramy się ustosunkować do tezy Jana Błońskiego, iż polityczny 
kontekst wydarzeń z 1079 r. Wyspiański „po prostu lekceważył”. 

Władysław Herman wobec króla i biskupa  
według Stanisława Wyspiańskiego

Pierwsze ślady zainteresowania dramatopisarza osobą księcia juniora dają się 
uchwycić jeszcze w r. 1900, kiedy to światło dzienne ujrzała nie tylko rozprawa 
Wojciechowskiego o kościele katedralnym w Krakowie (z przygodną sugestią o Her-

tkała się z przychylnym przyjęciem środowiska naukowego – z wielu recenzji zob. choćby uwagi 
S. T a r n o w s k i e g o  w „Przeglądzie Polskim” (1900, z. 412/414) oraz W. E l i a s z a - R a d z i- 
k o w s k i e g o  w „Kwartalniku Historycznym” (1900). Znał ją również Wyspiański – zob. G r u c a, 
op. cit., s. 280 (nr 534).

42 Znamienny jest również fakt, że 14 IX 1904 Wyspiański wysłał do L. Stępowskiego kartę pocztową 
z prośbą o przysłanie książek, na której to karcie widniała sadzawka św. Stanisława na Skałce – 
zob. W y s p i a ń s k i, Dzieła zebrane, t. 16, cz. 3: Kalendarz życia i twórczości Stanisława Wyspiań-
skiego. 26 marca 1898 – grudzień 1907 (Oprac. A. D o b o s z e w s k a. 1995), s. 303.

43 L. S t a s i a k, Ossoje. „Tygodnik Ilustrowany” 1900, nr 41, s. 801–803; nr 42, s. 822 n. Tradycję 
o pokucie Bolesława Śmiałego w klasztorze w Karyntii pod koniec życia odrzucił natomiast całko-
wicie W o j c i e c h o w s k i  (Szkice historyczne jedenastego wieku, s. 254 n.).

44 W. A b r a h a m, Początki biskupstwa i kapituły katedralnej w Krakowie. „Rocznik Krakowski” 1900, 
s. 191 n. Zob. też przedruk w książce tego autora Organizacja Kościoła w Polsce do połowy wie- 
ku XII (wyd. 4. Wodzisław Śląski 2009, s. 300–303).

45 S. Z a k r z e w s k i, Osjak i Wilten. Przyczynek do poznania związków dynastycznych Bolesława 
Śmiałego. „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Historyczno-Filozoficzny”, t. 46. Kraków 
1903, zwłaszcza s. 267–273. Studium to uznał wszakże S. W y s p i a ń s k i  za niepełne i nie prze-
konujące, czemu dał wyraz w liście do A. Chmiela z 1 VIII 1904 w słowach: „Bardzo interesująca 
książeczka, broszurka, ale też nie można o niej nic innego powiedzieć. Nie poucza, nie objaśnia, 
ale tylko zaciekawia i interesuje” (cyt. z: „Miesięcznik Literacki i Artystyczny” 1911, nr 2, s. 128). 

46 Zaświadcza o tym cytowany już list do S. Eliasza-Radzikowskiego.
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manowym buncie), ale także rapsod Wyspiańskiego Bolesław Śmiały 47. Utwór ten 
traktuje, jak powszechnie wiadomo, o tragicznych losach króla-wygnańca, który 
wspomina, w formie monologu lirycznego, m.in. okoliczności swojego wypędzenia 
z kraju, jak też profetycznie obwieszcza tragiczny finał życia jedynego syna – Miesz-
ka. Wśród mnogości wypowiadanych przez Bolesława słów winny nas najpierw 
zainteresować zwłaszcza te: „w rodzonym ujrzał wroga bracie” 48 – a zatem Władysław 
Herman przynależał do wrogiego królowi obozu. Stronnictwo to żywić miało niecne 
zamiary również wobec Mieszka, do którego zwraca się Bolesław: 

Patrzysz w oczu moich tajemnice
jasnym wzrokiem troskliwej pogody – – 
i ta bladość, co przesłania lice, 
twoja lubość i to, że ty młody, 
ty się śpieszysz na polskie granice 
m i ę d z y  o n e  z d r a d n e  w o j e w o d y... 49 

Antycypując śmierć młodzieńca dodaje wreszcie nie bez ojcowskiego bólu: 

że cię tak zżęli, jako kłosy lecie, 
ci sami – których zdradzie ja uległem,

– a także: 

Podają mu truciznę – – – mój brat [tj. Władysław Herman], co wie o tem, 
a twarz śmiejącą zwraca bez rumieńca, 
bo się dwór cały raduje powrotem 
i szczęściem oblubieńca 50. 

Trudno poczytać za zbieg okoliczności, że za każdym razem, gdy pojawia się 
w monologu postać Hermana, zostaje ona od razu przedstawiona pejoratywnie 
i automatycznie wpisana na listę zdrajców („onych zdradnych wojewodów”), którzy 
są odpowiedzialni zarówno za wygnanie Bolesława, jak i za morderstwo popełnione 
na Mieszku.

Zainteresowanie Władysławem Hermanem podtrzymał Wyspiański także w dra-

47 Szerzej na temat chronologii powstawania rapsodu zob. L. P ł o s z e w s k i, Uwagi o tekstach [Bo-
lesław Śmiały]. W: W y s p i a ń s k i, Dzieła zebrane, t. 11: Rapsody – hymn – wiersze (1961), 
s. 219–222; zob. też t. 16, cz. 3, s. 90, 95 (gdzie dokładniejszy komentarz D o b o s z e w s k i e j). 
Rapsody historyczne autora Wesela doczekały się ostatnio kompleksowej i kompetentnej analizy 
w szeregu publikacji M. B o u r k a n e, spośród których na wyszczególnienie zasługują przede 
wszystkim: Staropolskie kroniki jako tworzywo rapsodów historycznych Stanisława Wyspiańskiego. 
W zb.: O historyczności. Red. K. M e l l e r, K. T r y b u ś. Poznań 2006; Rapsody Stanisława Wy-
spiańskiego wobec dziedzictwa krakowskiej szkoły historycznej. W zb.: Przemyśleć wszystko... 
Stanisława Wyspiańskiego modernizacja wyobraźni zbiorowej. Red. M. O k u l i c z - K o z a r y n, 
M. B o u r k a n e, M. H a a k e. Poznań 2009. Obydwa artykuły weszły także, ze skróconymi tytu-
łami (Staropolskie kroniki oraz Wobec krakowskiej szkoły historycznej) i z koniecznymi modyfika-
cjami, jako integralna część wykładu do rozprawy M. B o u r k a n e  O rapsodach Stanisława 
Wyspiańskiego (Poznań 2014). Na temat źródeł średniowiecznych wykorzystanych przez Wyspiań-
skiego przy tworzeniu rapsodu Bolesław Śmiały zob. ibidem, s. 36–40.

48 S. W y s p i a ń s k i, Bolesław Śmiały. W: Dzieła zebrane, t. 11, s. 70.
49 Ibidem, s. 74. Podkreśl. M. K.
50 Ibidem, s. 79. 
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macie Bolesław Śmiały, nad którym rozpoczął pracę na samym początku XX stu-
lecia 51. Młodszy brat króla pojawia się w nim już w pierwszych scenach I aktu, od 
razu w charakterze postaci podejrzewanej przez brata o niecne zamiary i próbę 
wywołania buntu wobec prawowitego monarchy. Bolesław, zwracając się na osob-
ności do swojej kochanki – Krasawicy – ujmuje to tymi słowami: 

Słyszysz, znak odpowiada 
tam od Skałki. Znam swata. 
Czas wybrali, gdy dworscy polują. 
Wraz poznałem róg brata, 
że z biskupem na króla się szczują. [BŚ I-1, s. 7–8] 

– a nieco dalej: 

brat się na mnie gotuje,
brat mi zamku żałuje,
brat chce wydrzeć i wyzuć ze dwora.

[. . . . . . . . . . . . . . . . ]

Dziś mnie dola dolega: 
posąd ognie zażega, 
brat mi jeno zawadą, brat wrogiem. [BŚ I-1, s. 11]

I choć król zastrzega się jednocześnie: „Przysięgłem bratu życie, / wszystkie 
krzywdy przebaczę” (BŚ I-1, s. 12), to jeszcze zanim wypowie te słowa, Krasawica, 
czytając jakby w jego myślach, stanowczo sugeruje: 

Mus tajemny was czeka, 
zabić brata musicie, 
choćby witał was Bogiem, 
bo kęs wasze zaważy się życie; [BŚ I-1, s. 11–12] 

Tę gwałtowną wymianę zdań zakłóca przybycie przed oblicze Bolesławowe sa-
mego Hermana, który wespół z Sieciechem prosi o przyjęcie na dworze. Mimo wy-
razów grzeczności pozorujących zaufanie Bolesław bez ogródek ujawnia, że żywi 
poważne wątpliwości co do deklaracji wierności obydwu gości, stwierdzając: „Witam 
drużby, starostę i swata. / Miecz w moim ręku, a nóż w ręcach brata” (BŚ I-3, s. 17). 
Do Sieciecha natomiast zwraca się wręcz z groźbą: „Kres Masławów-piastuna wam 
wróżę. – / Szliście króla zwojować przede dniem” (BŚ I-3, s. 18) 52. O tym, że oskar-
żenia królewskie nie były bezpodstawne, dowiadujemy się z aktu I Skałki, drama-

51 Dokładna data nie jest znana, ale pierwszy uchwytny zapis źródłowy na ten temat pochodzi z 15 IV 
1901, kiedy to H. Opieński informował swoją żonę w liście, iż artysta zamierza napisać dramat pod 
takim tytułem (podaję za: W y s p i a ń s k i, Dzieła zebrane, t. 16, cz. 3, s. 122; D o b o s z e w s k a 
powołuje się tu na komentarz wydawcy w t. 6, ale we wskazanym miejscu ás. 445ñ nie znajduję 
takiej informacji). Biorąc pod uwagę, iż prapremiera sztuki odbyła się 7 V 1903, a ostatnie odau-
torskie poprawki na rękopisie z tekstem utworu noszą datę 29 IV 1903, logiczne jest, że czas po-
wstania dramatu zamyka się w przedziale 15 IV 1901 – 29 IV 1903, a zatem około dwóch lat. Zob. 
L. P ł o s z e w s k i, Uwagi o tekstach [Bolesław Śmiały i Skałka]. W: jw., t. 6, s. 291 n.

52 Tu należy się czytelnikowi wyjaśnienie, że powodem złych stosunków między Bolesławem z jednej, 
a Władysławem i Sieciechem z drugiej strony jest masowa dezercja wojsk królewskich podczas 
wyprawy kijowskiej, mająca miejsce na wieść o buncie ludności niewolnej.
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tu powstałego wkrótce po Bolesławie Śmiałym, lecz opublikowanego dopiero jesie-
nią 1906, w którym przedstawiono te same wydarzenia, ale niejako synoptycznie, 
obierając punkt widzenia biskupa Stanisława 53. 

Bezpośrednio bowiem przed przybyciem Hermana i Sieciecha na dwór Bole-
sława widz odnajduje ich w towarzystwie biskupa na Skałce, gdzie rozmawiają 
o możliwości pozbawienia monarchy władzy, a przynajmniej uszczuplenia jej na 
tyle, aby podnieść rangę Władysława. Trafnie oddaje te intencje następująca wy-
miana zdań: 

SIECIECH 

Rzekłbyś to raźnie, czego żądasz. 
Masz prawo w ręku albo nie.
Pięść jedno prawo. – Ten się gnie,
komu zaciąży kół nad karkiem. 

WŁODZISŁAW [tj. Władysław Herman] 
Hej, ty, co w moją duszę wglądasz, 
sam ponoś rad byś zgarnąć część. 

SIECIECH 
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 
Gdy dziś mam waszym równy dwór, 
tobie dziś dłoń podaję z woli, 
by brat ci oddał twoją część. 
A to mi los przeznaczy z doli, 
co ino zgarnie moja pięść. [S I, s. 119]

Bezpośrednio potem zaś wszyscy trzej zwracają uwagę na tzw. korowaj, czyli 
wieniec spoczywający na chrzcielnicy, symbolizujący najpewniej Polskę jako ca-
łość 54. Sieciech mówi:

[...] Toć wyraźnie 
z części się składa cały krąg; 
dla wszystkich suto starczy rąk. 
A chcecie wiedzieć, jak się dzieli – 
to rzekę: stanąć trza przed progiem

53 Samego Wyspiańskiego interesowała bardziej perspektywa królewska, o czym świadczą zarówno 
większa objętość rapsodu Bolesław Śmiały i dramatu pod tym tytułem (w porównaniu do niedo-
kończonego rapsodu Święty Stanisław i do Skałki), jak i liczne wzmianki w pozostawionym przezeń 
materiale. Zwrócił na to słusznie uwagę B ł o ń s k i  (op. cit., s. 376 n.). Dodajmy, że pomysł napi-
sania Skałki pojawił się w zamyśle dramaturga po raz pierwszy 7 VIII 1904, ale na opublikowanie 
tekstu trzeba było czekać aż do września 1906, mimo iż „Słowo Polskie” (1905, nr 22, s. 8) podało, 
że Wyspiański właśnie kończy pracę nad utworem. Szerzej kwestie chronologiczne omawia P ł o-
s z e w s k i  (Uwagi o tekstach [Bolesław Śmiały i Skałka], s. 440–443).

54 Taką interpretację zgłosił jako pierwszy S. K o ł a c z k o w s k i  (Stanisław Wyspiański. Rzecz o tra-
gediach i tragizmie. Poznań 1922, s. 208), a podtrzymał ją B ł o ń s k i  (op. cit., s. 380 n.). Nie jest 
ona, rzecz jasna, jedyną. Zdaniem T. S i n k i  (Antyk Wyspiańskiego. Wyd. 2. Warszawa 1922, 
s. 217), korowaj ma obrazować pogaństwo, które obalił swoją działalnością Stanisław. Hipoteza ta 
jednak nie wydaje nam się słuszna, zwłaszcza że autor wyraźnie podkreśla, iż korowaj jako całość 
składa się z części, a dialog pomiędzy Sieciechem, Stanisławem i Hermanem dotyczy tego, czy tę 
całość da się podzielić tak, by nie naruszyć jej istoty. Wydaje się zatem, że chodzi o dziedzictwo 
domu Piastów, czyli, mówiąc anachronicznie, o niepodzielność terytorium państwa i jego władzy.
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[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
i mieczem ciąć pośrodku w trzon, 
jak Chrobry u kijowskich bron. [S I, s. 120–121]

Herman replikuje od razu: „Nie śmię na Dziadów trzon się rwać” (S I, s. 121), 
ale jest to raczej sprzeciw nie do końca autentyczny. W przekonaniu tym utwierdza 
nas przede wszystkim dalszy dialog, tym razem prowadzony przez Stanisława 
i Hermana. Pierwszy z nich podkreśla: 

A zasię zbrojno chciałbyś brać, 
zasię masz w piersi ogień żądz, 
byś szarpał to, co brat chce sprząc. 
Bóg światem dzieli wedle dusz; 
każdy swojego szczęścia stróż. 
Gdy macie wadzić się we krwie, 
to raczej niechaj krąg się rwie. 
Znak waszej duszy zada kłam;
w twoich go oczach złamię sam. [S I, s. 121]

Herman próbuje nie dopuścić do zniszczenia korowaju, zastrzegając: „Winien 
iść cały z rąk do rąk, / sławiony pieśnią gędźnych lir” (S I, s. 121), ale wkrótce 
potem przyznaje: 

Mnie się patrzy pół roli, 
mieć też muszę do woli, 
bym miał synom, co miałem z rodzica.
Spieszno działać – świt bieży. [S I, s. 122] 

W świetle przytoczonych kwestii osób dramatu widać, naszym zdaniem, że 
tematem rozmowy jest wewnętrzny dylemat moralny Hermana, którym targają 
przeciwstawne pragnienia. Z jednej strony, chciałby utrzymać jedność kraju i pokój 
z królem, a swoim bratem, z drugiej zaś – domaga się dla siebie odpowiednich praw 
i części majątku. Innymi słowy, staje przed wyborem albo zgody na jedynowładztwo 
brata, albo buntu przeciw niemu. Do tej drugiej opcji wyraźnie nakłania biskup 
Stanisław, co tworzy w ujęciu Wyspiańskiego triumwirat buntowników: Sieciech, 
Władysław Herman i Stanisław. 

Zupełnie inaczej widzi sprawę Błoński: 

Włodzisław załatwia rodzinny interes [...], Sieciech to zwykły awanturnik. Tymczasem Stanisław 
chce udowodnić, że z niego „drugi król” niezależny, duchowej władzy przedstawiciel. Tym samym wy-
jaśnia się osobliwie niezborne zachowanie trzech na Wawelu: zmierzają do różnych celów. I potwierdza 
się zarazem, że Wyspiańskiego nie interesuje historia rozumiana politycznie, choćby nawet nie była 
tylko walką ambitnych jednostek o władzę, ale konfliktem, powiedzmy, społecznym (np. buntem moż-
nowładców przeciwko królowi) albo narodowym czy międzynarodowym. Wszystko to jest Wyspiańskie-
mu za małe, za płaskie [...] 55. 

Nie negując zasadniczej linii tej argumentacji, podkreślającej rozbieżność celów 
triumwirów, zauważmy wszakże, że brak finalnego współdziałania jeszcze nie prze-
czy zawiązaniu się spisku antybolesławowego, na którego istnienie Wyspiański 
wskazuje bardzo konkretnie. Co więcej, Błoński pominął znaczącą, naszym zdaniem, 

55 B ł o ń s k i, op. cit., s. 381. 
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kwestię Hermana, który zwraca się na koniec do uzbrojonych chłopów czekających 
na Skałce: 

Najprzód my pójdziem, krewniacy, 
do grodu bram, pod brony, 
a gdy będziem już hań za mostami, 
wam znak rogiem zadujem. [S I, s. 130]

Wydaje się wobec tego, że jeszcze pod koniec rozmowy przynajmniej młodszy 
brat króla żywił chęć zbrojnego natarcia na dwór Bolesława. 

Sygnał do ataku – zadęcie w róg – był na dworze dobrze słyszalny, jak mogliśmy 
się już o tym przekonać, gdy Bolesław wczesnym rankiem rozmawiał z Krasawicą. 
Widzimy też, że wizyta Sieciecha i Hermana na dworze nosiła dość wyraźne zna-
miona lustrowania siły przeciwnika. Król przejrzał wszakże ich zamiary, a bratu 
wprost zarzucił: „Słów masz jako balsamu, / a wyrzeczesz, to kłujesz jak żądłem” 
(BŚ I-4, s. 23). Rozmowę przerywa dopiero przybycie najpierw żony Bolesława 56, 
a zaraz potem św. Stanisława, który wchodzi w długą i emocjonalną wymianę zdań 
z królem. Nie będziemy wdawać się w jej dogłębną analizę; podkreślimy natomiast 
słowa wypowiadane pod adresem hierarchy przez Krasawicę tuż przed jego odda-
leniem się: 

Otoś podał się w zdradę, 
z królem szedłeś na zwadę, 
brat-że królów dziś z tobą się para. [BŚ I-6, s. 34] 

Zarzuty wobec brata konsekwentnie podtrzymuje również Bolesław, który na 
początku aktu II nie bez sarkazmu zwraca się do Hermana: 

Ejże, idzie wam ślina! 
Miły-ć byłby strój taki? 
Może przyjdzie godzina, 
gdy zmienimy nagłówne kołpaki. 
Ejże, jeszcze mam syna. 
Że latorośl jedyna, 
może jadu mu wypić podacie –? 
Może biskup Stanisław, 

56 Wyspiański był przekonany (w ślad za Janem Długoszem), że małżonka króla pochodziła z Rusi, 
podobnie jak jego matka – Dobroniega-Maria. Przy projektowaniu strojów do pierwszej insceniza-
cji dramatu kierował się również tym mniemaniem, czerpiąc wzorce ze strojów huculskich – zob. 
N o w a c k i, op. cit., s. 537 n. – P ł o s z e w s k i, Uwagi o tekstach [Bolesław Śmiały i Skałka], 
s. 338–343. Pogląd ten znacząco nadwątlił swoją analizą O. B a l z e r  (Genealogia Piastów. Wyd. 2. 
Kraków 2005, s. 179 n. Pierwodruk: Kraków 1895), a jego sceptyczne stanowisko podtrzymał 
i dodatkowo uzasadnił w znanej monografii K. J a s i ń s k i  (Rodowód pierwszych Piastów. Wyd. 2. 
Posł. T. J u r e k. Poznań 2004, s. 155–157). Niemalże całkowicie wygasłą dyskusję na ten temat 
wznowił ostatnio niespodziewanie i z mnóstwem nowych racji T. J u r e k  (Agnes Regina. W poszu-
kiwaniu żony Bolesława Szczodrego. „Roczniki Historyczne” 2006), co spotkało się z chłodnym 
przyjęciem K. B e n y s k i e w i c z a  (Tajemnica żony Bolesława Szczodrego. W: W kręgu Bolesława 
Szczodrego i Władysława Hermana. Piastowie w małżeństwie, polityce i intrydze. Wrocław 2010). 
Dyskutantom nie udało się, niestety, dojść do konsensusu, co uwidacznia dodatkowo ostatnia 
wypowiedź D e l e s t o w i c z a  (op. cit., s. 335–342), który skłania się bardziej ku poglądowi Beny-
skiewicza. Za bardziej uzasadnione uważamy stanowisko Jurka, choć nie miejsce tu na dokładne 
roztrząsanie tej kwestii. 
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może czeski Wratysław, 
może wy to będziecie, mój bracie? [BŚ II-1, s. 37–38] 

Herman zaś, odpowiadając pięknym za nadobne, sugeruje nieco później, że 
równie podstępnej intrygi spodziewać się może po monarsze: 

Myślę, bracie, jak Popiel król, wtóry, 
przyjął miodem stryje swe rodzone 
i jak potem na topiel rzucone, 
po Gople spłynęły jeziorze. ]BŚ II-4, s. 43] 

Bolesław replikuje jednak z całą stanowczością: 

[...] kto na mnie chce knować na dworze, 
choćby brat był i bliski rodzony, 
mam dlań kielich słodami pojony: [BŚ II-4, s. 43] 

Jeszcze większej surowości doświadczają ze strony króla niewierne żony, spo-
śród których trzy stają ostatecznie przed jego trybunałem i zostają skazane na 
stosowną karę potępienia (BŚ II-9, s. 58–61). Również i nad tą sceną, jakkolwiek 
świetnie zbudowaną przez Wyspiańskiego, nie będziemy się dłużej zatrzymywać; 
zauważymy wszakże, że po trzeciej podsądnej przed tronem Bolesławowym zjawia 
się jeszcze jedna niewierna żona, uskarżająca się, iż prześladuje ją widmo męża, 
którego po jego powrocie z wyprawy kijowskiej zamordowała. W ślad za nią przy-
bywa ów potępieniec, utożsamiony przez autora z rycerzem Piotrowinem 57.

Przed majestat monarszy przywodzi go sam biskup Stanisław, który publicznie 
rzuca także klątwę na króla (BŚ II-13–16, zwłaszcza s. 169 n.). Zarówno z narracji 
Mistrza Wincentego, jak i z późniejszej, zależnej odeń, historiografii wiemy, że dla 
konfliktu obydwu „pomazańców” był to moment kluczowy, otwierający niejako jego 
ostatnią fazę, znaczoną wysłaniem siepaczy do kościoła na Skałkę i zabójstwem 
hierarchy 58. Moment ten jednak, na co niewielką zwrócono dotąd uwagę w dysku-
sji, odgrywa również istotną rolę z punktu widzenia rekonstrukcji losów Władysła-
wa Hermana w dramacie Wyspiańskiego. O ile bowiem wcześniej między braćmi 
utrzymywał się stały konflikt i bezustannie zastawiane były zasadzki, a o jakiejkol-

57 Zgodnie z legendą, zapisaną po raz pierwszy w żywotach św. Stanisława przez Wincentego z Kielczy, 
biskup krakowski miał wskrzesić rycerza Piotra, aby ten poświadczył przed sądem królewskim, że 
Stanisław nabył od niego wieś Piotrawin nad Wisłą i dzierży ją zgodnie z prawem – zob. Żywot 
mniejszy św. Stanisława, s. 117–123. – Żywot większy św. Stanisława, s. 261–268. Dość szybko 
legenda została zaadaptowana także do sfery wyobrażeń ikonograficznych, aczkolwiek nie znajdu-
jemy jeszcze jej śladów na powstałym w okresie między zredagowaniem Żywotu mniejszego a przy-
gotowaniem Żywotu większego tzw. znaku pielgrzymim ze św. Stanisławem. Cenną refleksję po-
święcił temu zabytkowi D r e l i c h a r z  (op. cit., s. 129–150). Żaden wariant tej legendy, nawet 
o metryce staropolskiej, nie wiąże jednak owej opowieści z epizodem karania niewiernych żon przez 
Bolesława. Wyspiański dokonuje tu, na co zwracano już wielokrotnie uwagę, twórczej kontamina-
cji legendy piotrawińskiej z akcją ballady Lilie A. M i c k i e w i c z a  – wykazał to już W. B a r b a s z 
w swym znanym studium Wyspiański na tle romantyzmu (Lwów 1932, s. 294). 

58 Dokładniej omawiają tę kwestię P l e z i a  (Dookoła sprawy św. Stanisława, s. 346–348), L a b u d a 
(Święty Stanisław, biskup krakowski, patron Polski, s. 86–90) oraz S k w i e r c z y ń s k i  (op. cit., 
s. 193 n.).
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wiek współpracy nie wiemy nic, o tyle po anatemie rzuconej na Bolesława dochodzi 
do zastanawiającego współdziałania. I choć konflikt wchodzi w stadium krytyczne, 
Herman bynajmniej nie znika z pierwszego planu, jak mogłaby sugerować logika 
wydarzeń zaprojektowanych przez Wyspiańskiego. Całą mocą włącza się on w kon-
flikt króla z biskupem krakowskim i jest j e d y n ą  o s o b ą  d r a m a t u, której 
autor przeznaczył miejsce w bezpośredniej bliskości Bolesława w momencie podej-
mowania kluczowej decyzji o zabójstwie hierarchy. To właśnie książę junior odgry-
wa najistotniejszą rolę w nakłonieniu starszego brata do wysłania siepaczy na 
Skałkę. Już ta okoliczność powinna dać nam zatem do myślenia, że postać Her-
mana, jakkolwiek stojąca w cieniu dwóch „duchów wielkich”, musiała spełniać 
w zamyśle Wyspiańskiego ważną funkcję. Aby lepiej zilustrować tę prawidłowość, 
odwołamy się znów do tekstu: 

      KRÓLÓW BRAT

Zemsta przystała Wam. 

             KRÓL 

Któż ma się mścić –?

      KRÓLÓW BRAT 

                           Ty sam. 
[. . . . . . . . . . . . . . .] 

Źle jest, że taki żyje,
kto nad nas wznosi dłoń.

             KRÓL 

A tyżeś nie przystawał doń?
Kto zgadnie, co pierś twoja kryje?

      KRÓLÓW BRAT 

Nienawiść.

[. . . . . . . . . . . . . . . . ]

Sądzę, że trza, by legł.

             KRÓL

We krwi?

      KRÓLÓW BRAT 

            We krwi.

             KRÓL

                        Tyś rzekł.

[. . . . . . . . . . . . . . . . . . ]

      KRÓLÓW BRAT 

Chcę, byś go umiał upokorzyć. [BŚ II-18, s. 74–76]

Nie da się przejść do porządku dziennego nad faktem, że wizerunek juniora, 
jaki wyłania się z tego dialogu, zupełnie nie licuje z wszystkimi wiadomościami, 
które dotychczas otrzymał odbiorca dramatu. Czy w bohaterze dokonała się tak 
nagła przemiana, iż z grona stronników biskupa przeszedł do grupy jego najzacie-
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klejszych wrogów? Czy odegrała tu rolę swoista solidarność wewnątrzdynastyczna, 
której dobre imię zostało mocno nadszarpnięte w wyniku klątwy Stanisławowej? 
Na te pytania, niestety, nie znajdziemy odpowiedzi. Wydaje się wszak, że nie moż-
na mówić o całkowitej zmianie sojuszy. Przywołajmy w tym kontekście zupełnie 
zmarginalizowaną w debacie kwestię, a mianowicie, jakie informacje o Władysławie 
Hermanie otrzymujemy w dramacie już po zabójstwie ordynariusza krakowskiego. 

Jest ich bardzo niewiele, zgoła jedna, ale za to bardzo znacząca. Otóż w akcie III, 
najpełniej przyozdobionym kostiumem fantastycznym, do Bolesława przychodzą 
w roli quasi-wyrzutów sumienia spersonifikowane Wieści. Druga z nich donosi: 

Wszystkie twoje dworzany
uciekli precz od dwora 
przed nadejściem wieczora, 
skoro twoje przekleństwo poznali. 

A Bolesław pyta: „Czy brat mój uciekł z niemi?” Wieść odpowiada: 

N i c  n i e  w i e m  o  t w y m  b r a c i e. 
J e ź l i  m i a ł e ś  g o  k i e d y, 
j u ż  g o, k r ó l u, o d  d z i s i a j  n i e  m a c i e. [BŚ III-2, s. 86; podkreśl. M. K.] 59 

Stanisławowi Wyspiańskiemu należą się wielkie wyrazy uznania za takie do-
mknięcie dramatu, a ściślej mówiąc – za utrzymanie owej estetyki dwoistości i nie-
pewności. Z jednej bowiem strony, Herman nalegał na brata expressis verbis, aby 
pomścił swoje zniewagi na Stanisławie, z drugiej zaś – wiemy, że po zabójstwie 
biskupa nie pozostał w otoczeniu króla. Jego dalszy los nadal jest zagadką, z któ-
rej rozwiązaniem miał ogromny problem sam Wyspiański:

Został brat; Władysław – więc i to, że został, dowodzi, że był tam li tylko z ramienia i r o z k a z u 
brata. 

A że brat nie wrócił z Węgier, to już rzecz zgoła innych, późniejszych przyczyn, które ż a d n e g o 
nie mogą mieć związku ani ze sprawą sukcesji Władysława po bracie, ani tym bardziej ze zapomnianą 
niezadługo sprawą biskupa Stanisława. 

Ale brat – został, 
i brat był „ojcem królów”. 
Jakiż więc był stosunek dwu tych braci? Na tle wypadków tak gwałtowną ręką Bolesława pędzo-

nych. 
Może Władysław był jak ci ludzie cierpliwi i wyczekujący – którzy wyciągną silną dłoń, ale po zdo-

bycz pewną – a ręki przyłożą do czyjego zamierzonego dzieła, ale do takiego, które przybliżając czyj inny 
kres – dla nich otworzy drogę... ... 

„Glamis i Kawdor” – jeszcze tylko jedno: Korona! [A 179–180]

59 Kwestię tę pominął w komentarzu B ł o ń s k i  (op. cit., s. 384), ograniczając się do skądinąd zupeł-
nie słusznego twierdzenia: „Biskup dowiaduje się swej prawdy od Śmierci i zastyga niejako w wiecz-
nym nabożeństwie, podczas gdy Król, przykuty do tronu, przeżywa – za pośrednictwem gońców 
i zwidzeń – klęskę własnej idei i zwycięstwo biskupa, narastające przez wieki w przeświadczeniu 
ludu. Ogląda nawet ruinę Wawelu i zastąpienie jej państwowej funkcji przez kościelną; zostaje 
zdruzgotany przez relikwiarz”. Wypada wszakże od razu dodać, że o ile pozostałe Wieści przekazu-
ją jasne komunikaty Bolesławowi, informując np. o ucieczce dworzan, o tyle o Władysławie Her-
manie jako jedynej postaci nie mówią w zasadzie nic konkretnego. Mamy zatem już po raz wtóry 
„cicho wyróżnioną” postać księcia juniora, którego relacje z bratem po śmierci Stanisława nie 
przedstawiają się jasno. 
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Przywołany cytat z Argumentum obrazuje wszak dość dobrze, jaki wizerunek 
księcia juniora roztaczał pisarz w swojej wyobraźni. Wydaje się, że była to dlań 
jednostka ambitna, choć wyczekująca cierpliwie na ostateczny rozwój wypadków. 
Tragiczna śmierć Stanisława mogła zaś okazać się dla Hermana tym momentem, 
w którym uznał on, iż szanse na obalenie władzy brata są na tyle duże, że warto 
wystąpić z otwartą przyłbicą w rywalizacji o koronę (nawiązanie do Makbeta jest 
tu nad wyraz czytelne).

Z naszego punktu widzenia najistotniejsze jest jednak, iż przedstawiona ana-
liza może stanowić dowód, że niemal cała koncepcja buntu brata-juniora przeciw-
ko seniorowi, jaką Wojciechowski wpisał w swój ogląd tzw. sprawy św. Stanisława 
w Szkicach historycznych jedenastego wieku, została już wcześniej zasygnalizowa-
na i uwzględniona w Bolesławie Śmiałym Wyspiańskiego. W przytoczonych ustępach 
dramatu odnajdujemy bowiem: (a) wielokrotnie formułowane ustami Bolesława 
pomówienie Władysława o zdradę i niewierność, połączone (b) z jednorazową iro-
niczną uwagą, że do zgonu Mieszka Bolesławowica przyczynią się zapewne Herman, 
Stanisław, Sieciech lub Wratysław czeski, który to szereg przeciwników króla jed-
nym tchem wylicza później Wojciechowski, a królewskie podejrzenia (c) znajdują 
potwierdzenie w Skałce (akt I), w scenie potajemnej narady biskupa krakowskiego, 
księcia juniora oraz późniejszego palatyna Sieciecha. Jak słusznie podniósł Błoński, 
triumwirat ten wkrótce się rozpadł, ale w przywołanej scenie chwytamy ich niejako 
in flagranti. Dodamy również, że (d) tajemnicza informacja Wieści 2, skierowana do 
króla po zabójstwie Stanisława: „od dzisiaj [brata] nie macie”, może stanowić prze-
słankę, iż w koncepcji autora Herman odstąpił pod wrażeniem zabójstwa od chwi-
lowego popierania racji Bolesława. Takie rozwiązanie zdaje się też sugerować cały 
akt III Bolesława Śmiałego, w którym tylko o losach Hermana nie ma pewnych 
wiadomości. To zaś sprawia, że naszym oczom jawi się on ostatecznie jako postać 
ze wszech miar tajemnicza, nie wysuwająca się nigdy na pierwszą linię walki ideowej 
obydwu duchów-pomazańców, bez której wszakże trudno wyobrazić sobie kolejne 
akty dramatu. 

Zamykając ten punkt rozważań, należy postawić jeszcze jedno pytanie, miano-
wicie, co poczynione ustalenia wnoszą do dyskusji nad fundamentalnym zagadnie-
niem, tj. jak widział historię Wyspiański i jakimi regułami kierował się w jej arty-
stycznej kreacji. Ponad 35 lat temu Błoński sugerował: 

Prawda wydarzeń jest Wyspiańskiemu w gruncie obojętna. Pisarz znał oczywiście źródła, Galla, 
Kadłubka, Wincentego, i prędko doszedł do wniosku, że „z historii nie wiadomo właściwie nic [...]”. [...] 
Także burzliwe dyskusje, które wywołała książka Wojciechowskiego [...], nie wywarły na poecie szcze-
gólnego wrażenia 60. 

Po przeprowadzonej analizie wizji wydarzeń z r. 1079, jaką zaproponował wi-
dzom i czytelnikom swoich dzieł Wyspiański, nie jesteśmy skłonni zgodzić się z tak 
stanowczą opinią. Oczywiście, dramaturg nigdy nie odtwarza przeszłości z precyzją 

60 B ł o ń s k i, op. cit., s. 376–377. Zob. też M i c h a l e c, op. cit., s. 159. Wcześniej bardzo podobny 
sąd zgłosił Z. Z i ę t e k  (Historiozofia Wyspiańskiego. W zb.: Lektury i problemy. Wybór, oprac. 
J. M a c i e j e w s k i. Warszawa 1976, s. 143): „Wyspiańskiego nie interesował przebieg rzeczywi-
stego procesu historycznego, chodziło mu o funkcję, jaką historia ma pełnić we współczesności”. 
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historyka, nie wnika tak głęboko w subtelności i zawiłości detali i chronologii wy-
padków, może na potrzeby bieżące zrewidować stosunek prezentowanych bohate-
rów do konkretnych problemów, itd. Ujmowanie wizji Wyspiańskiego tylko jako 
kreacji artystycznej z przesłaniem ideowym, dla której wierność prawdzie histo-
rycznej ma znaczenie marginalne lub zgoła żadne, jest jednak zubożeniem jego 
oryginalności – naszym zdaniem, zasadzała się ona właśnie na koniunkcji rekon-
strukcji historycznej jako podglebia dramatu i nadania jej sensu ideowego, tworzą-
cego pomost interpretacyjny między tym, co dawne, tym, co dzisiejsze, i tym, co 
uniwersalne 61. W zbieżnym wobec naszego stanowiska kierunku interpretacyjnym, 
choć z innym rozłożeniem akcentów, ostatnio podążył również przywoływany już 
tu Mateusz Bourkane, celnie podnosząc kwestię zasadniczej wagi, a mianowicie:

Trudno byłoby chyba nie zgodzić się z opinią, iż wiedza o przeszłości stanowiła zwykle dla Wyspiań-
skiego jedynie „kanwę, na której snuł własną koncepcję i nadawał jej kompozycję artystyczną”. S t r a-
t e g i a  t a k a, w  z a ł o ż e n i u  r a c z e j  w y k l u c z a j ą c a  n a u k o w ą  ś c i s ł o ś ć, n i e  o z n a c z a-
ł a  w s z a k ż e  a n i  c a ł k o w i t e g o  o d e j ś c i a  o d  f a k t o g r a f i i, a n i  t e ż  r e z y g n a c j i  z e 
s t u d i ó w  n a d  t e k s t a m i  ź r ó d ł o w y m i. N a  k s z t a ł t  w i e l u  d o k o n a ń  W y s p i a ń s k i e- 
g o  w  s t o p n i u  d e c y d u j ą c y m  w y w a r ł a  p r z e c i e ż  w p ł y w  „h i s t o r y c z n o - e r u d y c y j- 
n a  o b r ó b k a  m a t e r i a ł u  t e m a t y c z n e g o”, p o p r z e d z a j ą c a  w ł a ś c i w y  a k t  k r e a c j i. 
W pracy owej często sięgał poeta do relacji kronikarskich, zwłaszcza tych, które pochodziły z najwcze-
śniejszych epok narodowych dziejów. Jest rzeczą nie ulegającą wątpliwości, że w przypadku rapsodów 
okazały się one tradycją istotną, inspirującą młodopolskiego twórcę zarówno pod względem poznawczym, 
jak i literackim 62. 

61 Przypomnijmy w tym kontekście powszechnie znany fakt, że w młodości Wyspiański uczęszczał na 
studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, obejmujące m.in. wykłady z hi-
storii Polski (także średniowiecznej), prowadzone przez wybitnych koryfeuszy szkoły krakowskiej, 
w której troska o wierność prawdzie dziejowej była niezaprzeczalna. Zob. T. S i n k o: Rapsody 
historyczne Stanisława Wyspiańskiego. Kraków 1924, zwłaszcza s. 5–10; Pozytywistyczna kołyska 
Wyspiańskiego. W zb.: „Wesele” we wspomnieniach i krytyce. Oprac. A. Ł e m p i c k a. Kraków 
1970, s. 230 n. Zob. też, ogólniej, G r u c a, op. cit., s. 10–14, 30–33. Musimy również pamiętać, że 
na przełomie XIX i XX w. obowiązywał odmienny od obecnego model myślenia historycznego, 
zgodnie z którym nie oddzielano sztucznie od siebie historii i sztuki. Stanowiły one niejako dwie 
szale na wadze, która wychylała się już to jednym krańcem, już to drugim w górę, w zależności od 
tego, czy pracę przygotowywał zawodowy historyk (lub inny uczony), czy też artysta. Tendencja ta 
jest znakomicie widoczna na przykładzie dzieł krakowskiej mediewistyki w. XIX, które nierzadko 
obok walorów naukowych stanowiły niedościgniony wzór literackiej narracji. Najwybitniejszym 
tego przykładem jest rozprawa S. S m o l k i  Mieszko Stary i jego wiek (Kraków 1881; oraz wyd. 
późniejsze). Pod egidą tego uczonego (jak też J. Szujskiego i M. Bobrzyńskiego) dojrzewały także 
pasje i zainteresowania historyczne Wyspiańskiego. Przypomniał o tym ostatnio słusznie B o u r -
k a n e  (O rapsodach Stanisława Wyspiańskiego, s. 13–18, 80–84), opatrując swoje uwagi cennym 
zestawieniem odnośnych danych źródłowych i wypowiedzi literackich.

62 B o u r k a n e, O rapsodach Stanisława Wyspiańskiego, s. 29. Podkreśl. M. K. Cytaty przywołane 
przez autora w tym fragmencie pochodzą odpowiednio z: S. K o l b u s z e w s k i, Śląskie impresje 
Stanisława Wyspiańskiego. Wrocław 1962, s. 82. – W r z o s e k, Świat historii Stanisława Wyspiań-
skiego, s. 20.

 Zob. też cenny wywód na temat edukacji historycznej młodego Wyspiańskiego, który już od lat 
dzieciństwa pozostawał w stałym kontakcie z pomnikami wielkiej przeszłości, a od czasu pobiera-
nia nauk w Gimnazjum św. Anny rozpoczął trud poznawania i krytyki najnowszych teorii nauko-
wych, w tym historiograficznych (ibidem, s. 11–19; tam też zestawienie odpowiednich wzmianek 
źródłowych i literatury zagadnienia). 
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Jeżeli wolno się w tym miejscu dopisać z własną opinią, to tendencja ta widocz-
na jest w przypadku nie tylko rapsodów historycznych, ale także dramatów o Bo-
lesławie. Najlepiej zaś oddają ją słowa z Not do „Bolesława Śmiałego”: 

Stąd sądzę, że są moje myśli naukowe 
równie dobrze, jak myśli znaczonych dyplomem, 
i stąd sądzę, że kogo Bóg obdarzył domem 
własnym, że, mówię, taki, co ma głowę 
swoją i wszystko z głowy snuje jak z przędzidła, 
bez wielu radców łatwo się obywa. [N 184] 

Jak wyjaśnić tę deklarację? Czy rzeczywiście praktyka oddawania prymatu 
własnym koncepcjom twórczym oraz wprzęgania postaci i faktów historycznych 
w służbę ogólnych założeń artystycznych i ideowych zasługuje na miano „myśli 
naukowych”? Dziś, gdy nasze widzenie historii, historyczności i naukowości uległo 
poważnej petryfikacji w stosunku do epoki fin de siècle, nie użylibyśmy zapewne 
wprost tego określenia, rezerwując predykat „naukowości” dla dzieł z aparatem 
krytycznym, stanowiących owoc długotrwałych i metodologicznie poprawnych de-
liberacji. Wiek XX zdążył nas chyba jednak nauczyć, by na drodze refleksji nauko-
wej nie lekceważyć żadnych głosów i opinii, zwłaszcza gdy wyszły spod pióra arty-
sty, dla którego gorliwość heurystyczna w docieraniu do źródeł była zawsze istotnym 
drogowskazem. 

Doprowadziwszy rozważania do finału, należy pokusić się o ich podsumowanie. Nie 
będzie to zadanie łatwe, ponieważ sytuują się one na pograniczu różnych rodzajów 
dyskursu: historycznego oraz historycznoliterackiego. Dla klarowności wywodu 
wydestylujemy zatem najpierw te ustalenia, które mają większe znaczenie dla me-
diewistów, w dalszej kolejności zaś wnioski mogące zainspirować historyków i teo-
retyków literatury, a także reprezentantów pokrewnych gałęzi nauk humanistycz-
nych do dalszych prób interpretacyjno-analitycznych. Wnioski te są następujące:

1. Z  p e r s p e k t y w y  m e d i e w i s t y k i
Dotychczasowa dyskusja o tzw. sprawie św. Stanisława oraz domniemanym 

udziale Władysława Hermana w obaleniu władzy Bolesława Szczodrego jest już na 
gruncie źródłowym zdecydowanie zamknięta. Przed historykami otwiera się wszak-
że słabo rozpoznane dotąd pole badawcze, jakim jest problem recepcji konfliktu 
obydwu „pomazańców” w szeroko rozumianej kulturze narodowej (w tym w litera-
turze pięknej), głównie w dobie staropolskiej i w okresach późniejszych, do końca 
XIX w. włącznie. W refleksji tej nie powinno zabraknąć, choćby z głosem doradczym, 
również mediewistów, którzy mogą wnieść do niej swoje dotychczasowe ustalenia. 
Przykładem takiej interdyscyplinarnej wymiany myśli jest także niniejsze studium, 
w którym staraliśmy się wykazać, iż istotnym, choć słabo zauważanym głosem 
w sprawie św. Stanisława były dwa dramaty Stanisława Wyspiańskiego – Bolesław 
Śmiały (1901–1903) oraz Skałka (1904–1906), powstałe niemalże w epicentrum 
wielkiej dyskusji o okolicznościach śmierci św. Stanisława, jaka wstrząsnęła polską 
historiografią na samym progu XX stulecia. Z analizy tekstu obydwu utworów 
wynika, iż: (a) Wyspiański już u schyłku XIX w. doszedł do przekonania i ogłosił 
jako pierwszy (co najmniej ponad rok przed Wojciechowskim) w rapsodzie i w dra-
macie noszących tytuł Bolesław Śmiały, że konflikt Bolesława Szczodrego z bisku-
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pem krakowskim Stanisławem nie wyczerpywał się w starciu obydwu głównych 
aktorów, lecz aktywną rolę odegrał w nim również młodszy brat króla – Władysław 
Herman, który (b) pierwotnie planował spisek przeciwko Bolesławowi (wespół z Sie-
ciechem i Stanisławem), następnie chwilowo poparł racje Bolesława, sam doradza-
jąc mu surowość w ocenie postępowania biskupa, by po zabójstwie hierarchy znów 
odstąpić od popierania racji brata, co (c) pośrednio przyczyniło się do ostatecznej 
klęski króla. Wprawdzie jest to wizja par excellence artystyczna, w której król ginie 
nie na Węgrzech, lecz w Krakowie, nie z rąk buntowników, ale od legendy Świętości 
biskupa, która przytłacza go i miażdży jego Śmiałość, jednakże trudno tej wizji 
odmówić także wysokiego stopnia prawdopodobieństwa na gruncie historycznym. 
Z tego też względu można zdecydowanie umieścić pogląd Wyspiańskiego wśród 
pełnoprawnych hipotez mediewistycznych, oczyściwszy go oczywiście z nalotu es-
tetyki fantastycznej (zaznaczającej się przede wszystkim w Skałce). Siłą takiej re-
konstrukcji wydarzeń jest próba oparcia jej na świadectwie zarówno Galla Anonima, 
jak i Mistrza Wincentego oraz żywotów św. Stanisława, co było znakiem dużej 
dojrzałości dramaturga i zjawiskiem wyjątkowym na progu w. XX, kiedy to obydwie 
strony sporu (tj. Tadeusz Wojciechowski oraz jego oponenci, rekrutujący się zasad-
niczo z krakowskiego środowiska mediewistycznego) z podobną determinacją dą-
żyły do wykazania całkowitej tendencyjności jednej bądź drugiej tradycji. W kon-
sekwencji widz otrzymał od Wyspiańskiego dylogię dramatyczną, łączącą, mimo 
wszelkich zgłaszanych wątpliwości, wysokie walory artystyczne z prawdopodobień-
stwem rekonstrukcji historycznej. Była to wszak wizja na tyle oryginalna, iż musiał 
minąć dłuższy czas, aby jej podwójne zalety ukazały się w pełni.

2. Z  p e r s p e k t y w y  h i s t o r i i  l i t e r a t u r y
Analiza treści historycznych, stanowiących podglebie kreacji artystycznej w Bo-

lesławie Śmiałym i Skałce, nie potwierdza pojawiających się po wielekroć w dys-
kusji kategorycznych stwierdzeń, jakoby troska o wierność prawdzie dziejowej była 
dla Wyspiańskiego zupełnie obojętna. Mimo że proponowana przezeń wizja wydarzeń 
z 1079 r. zawiera widoczny gołym okiem dominujący komponent ideowy, przez 
którego pryzmat interpretuje się dzieje, to jednak jest to komentarz do faktów, 
wydedukowanych przez autora z materiału źródłowego, dopełnionego własną in-
tuicją. Jak staraliśmy się wykazać, taka metodologia pracy była na progu XX w. 
akceptowana i stosowana w badaniach nad wiekami średnimi, co sprawia, że jest 
ona wspólna dla mediewistyki (głównie lwowskiej) oraz Wyspiańskiego. Do zauwa-
żanych wcześniej po wielekroć źródeł oryginalności kreacji młodopolskiego artysty 
dopisujemy jeszcze jedną istotną konstatację, a mianowicie, iż twórca ten jako 
pierwszy wpisał konflikt Bolesława ze Stanisławem w szersze spektrum rywalizacji 
ich środowisk. Dzięki takiemu zabiegowi uwypuklony został pozornie oczywisty 
wymiar dramatu dziejowego, zgodnie z którym konflikt tragiczny wielkich jednostek 
z biegiem czasu zatacza coraz to szersze kręgi, sprawiając, że muszą się doń usto-
sunkować również członkowie najbliższego otoczenia obu adherentów. To zaś budzi 
nowe waśnie, tak że w miejsce monolitu dramatycznego pojawia się wszechogar-
niające bellum omnium contra omnes. Wspólnym mianownikiem poczynań osób 
dramatu staje się gorączkowa chęć zaspokajania własnych pragnień i żądz, których 
katalog w utworach bolesławowych ogniskuje się wokół: a) zdrady (małżeńskiej 
i wobec panującego), b) zachłanności (w zdobywaniu bogactw materialnych), c) cał-
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kowitego potępienia i dyskredytacji przeciwnika (wiążących się wprost z jego fizycz-
ną eliminacją), d) chęci zagarnięcia dla siebie boskiej sankcji dla własnej wizji 
urządzenia rzeczywistości, w której nie ma miejsca dla racji drugiej strony. Nad 
płaszczyzną rywalizacji ziemskiej rozciąga się najwyższy, kosmologiczny wymiar 
dramatu dziejowego, z którego nie zdają sobie wpierw sprawy obydwaj wielcy. Ta 
„najwyższa warstwa” zostaje im objawiona dopiero w ostatnich aktach omawianych 
utworów – ustami tajemniczych spersonifikowanych Wieści (w przypadku Bolesła-
wa) i uosobionej Śmierci (wobec Stanisława). Metafizyczni posłańcy, przynosząc im 
niejako w darze wyrok nieubłaganej Konieczności, określają zarazem paradoksalny 
sens ich rywalizacji, który daje się zamknąć w słowach: „Śmiałość” podnosi rękę 
z mieczem na „Świętość”, by ta przez dobrowolną i świadomą ofiarę z samej siebie 
odniosła triumf i – w „świętej trumnie” – czuwała nad zbiorowością, za którą się 
poświęciła. Jeżeli jednak „Świętość” ta staje się zbyt ciężka i zdaje się wprost przy-
gniatać życie Narodu, wówczas budzi się znów „Śmiałość”, aby raz jeszcze odnieść 
tragiczne zwycięstwo. W tym sensie ich spór nie kończy się nigdy, przez co nić łą-
cząca nieznane „wczoraj” z niezrozumiałym „dziś” daje się łatwiej uchwycić.

A b s t r a c t

MATEUSZ KOSONOWSKI Jagiellonian University, Cracow

STANISŁAW WYSPIAŃSKI AS A FORGOTTEN AUTHOR OF THE HYPOTHESIS ON THE 
ACTIVE ROLE OF WŁADYSŁAW I HERMAN IN THE PROCESS OF OVERTHROWING  

THE POWER OF THE KING BOLESLAS II THE BOLD

The crisis of the rule of Boleslas II the Bold and the tragic death of the bishop Stanisław of Szczepanów 
(1079) have been and still are subjects of numerous academic investigations carried out mainly in the 
field of medieval studies. They have also for many years formed the fabric of artistic creation in the 
array of belles-lettres in which, inter alia, two Stanisław Wyspiański’s dramas, namely Bolesław Śmiały 
(Bolesław the Bold, 1903) and Skałka (Little Rock, 1904–1906) take the lead. 

The present study includes into a broader literary history discussion on the pieces of which the 
center of consideration is a hardly discernible to date problem of original and unique construction of 
the King’s brother–Władysław I Herman. The paper firstly presents the circumstances of bishop 
Stanisław’s death and overthrowing of Boleslas II the Bold’s power in the light of present state of art. 
Secondly, it insights into the then knowledge accessible about the matter and into how it was interpreted 
at the dawn of the 20th century when Wyspiański started the composition of his pieces. Ultimately, it 
describes the components of Wyspiański’s innovative artistic vision from the point of view of his 
acknowledged principle of artistic intuition, allowing him not only to rightly reproduce the historical 
processes as based on sources, but also, facing their silence, to fill the drama’s empty places with his 
own interpretive material. The presented method led the dramatist to give the leading role in the course 
of action, apart from the two anointed, the figure of Herman whom he granted an original and evolving 
role of one of the main instigators of Boleslas’ losing his throne. Thus, the thesis first described on the 
ground of history by Tadeusz Wojciechowski (1904) was earlier put forward by Wyspiański, which until 
now has been a hardly realizable matter. 
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SIENA W LITERATURZE POLSKIEJ XX WIEKU IWASZKIEWICZ – MIŁOSZ 
– HERBERT

Wśród literackich ech podróży po Włoszech dzieła zainspirowane pobytem w Sienie 
nie wysuwają się wprawdzie na pierwszy plan, ale w literaturze polskiej XX wieku 
poświęcono toskańskiemu miastu co najmniej kilka wyjątkowo interesujących 
utworów. Wydają się one ciekawe nie tyle jako tekstowe reprezentacje miejsca, ile 
jako odmienne sposoby wykorzystania skojarzeń kulturowych, które się z nim łączą, 
w rozważaniach ogólnych. Mówiąc krócej: intryguje, co kryje się dla pisarzy pod 
hasłem „Siena” i do czego im ono potrzebne. Wiersze Wieczór późnej jesieni na 
polach pod Sieną Jarosława Iwaszkiewicza oraz Siena Czesława Miłosza, a także 
esej Siena Zbigniewa Herberta 1 warto porównać nie tylko dlatego, że autorzy ci 
znali się osobiście i dzielili się wzajemnie wrażeniami z włoskich podróży 2, lecz 
przede wszystkim ze względu na pokrewieństwo tematyczne tych utworów, zwią-
zane z takimi opozycjami, jak abstrakcja i materialność, trwanie i ruch, lekkość 
i ciężar, ideał i rzeczywistość, a koncentrujące się w doświadczeniu sztuki, kultury 
duchowej i krajobrazu Sieny 3.

1 J. I w a s z k i e w i c z, Wieczór późnej jesieni na polach pod Sieną. W: Liryki. Wyd. 2, rozsz. Wybór ... 
Uzup. J. L i s o w s k i. Warszawa 1980, s. 130–132. Wszystkie cytaty podaję za tym wydaniem. 
Pierwodruk utworu w „Wiadomościach Literackich” (1932, nr 36), potem znalazł się on w tomiku 
Inne życie (1938). – Cz. M i ł o s z, Siena. W: Wiersze wszystkie. Kraków 2011, s. 149–150. Cytaty 
pochodzą z tego wydania. Powstała w 1937 roku Siena weszła w skład tomu Ocalenie (1945). – 
Z. H e r b e r t, Siena. W: Barbarzyńca w ogrodzie. Warszawa 2004 (pierwsze wydanie ukazało się 
w 1962 roku). Cytaty z tej książki lokalizuję za pomocą skrótu H; numer po skrócie oznacza stronicę.

2 O pobycie Miłosza we Włoszech zob. A. F r a n a s z e k, Miłosz. Biografia. Kraków 2011, s. 252: „Nie 
zachowały się żadne dokumenty mówiące o tym, kiedy pisarz zaczął planować wyprawę do Włoch. 
Z pewnością namawiał go na nią zafascynowany Sycylią Iwaszkiewicz, on też wytyczył młodszemu 
koledze dokładną marszrutę [...]”. Zachowała się za to kartka, którą Miłosz wysłał w 1937 roku 
Iwaszkiewiczowi z Florencji (zob. Cz. M i ł o s z, J. I w a s z k i e w i c z, Portret podwójny. Wykonany 
z listów, wierszy, zapisków intymnych, wywiadów i publikacji. Wybór tekstów, układ, red. B. T o-
r u ń c z y k. Oprac., przypisy R. P a p i e s k i. Warszawa 2011, s. 103). Po 22 latach Miłosz udzielił 
rad przed podróżą włoską Z. H e r b e r t o w i  (Il Duomo. W: Barbarzyńca w ogrodzie, s. 51: „Przy-
jaciel poeta mówi: »Jedziesz do Włoch, nie zapomnij wpaść do Orvieto«”). Także Herbert prześle 
Miłoszowi kartki z Włoch (jedną ze Spoleto, a drugą z Orvieto i Sieny – zob. Z. H e r b e r t, Cz. M i-
ł o s z, Korespondencja. Red. B. T o r u ń c z y k. Warszawa 2006, s. 15–16).

3 Oprócz omawianych autorów toskańskiemu miastu poświęcił jeden z tekstów G. H e r l i n g - G r u-
d z i ń s k i, ale jego esej Siena i okolice (w: Opowiadania zebrane. Zebrał, oprac. Z. K u d e l s k i. 
T. 1. Warszawa 1999) trudniej byłoby ująć za pomocą wyszczególnionych opozycji, dlatego w ni-
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Iwaszkiewicz: czerwona ziemia i św. Katarzyna

Siena pojawia się w twórczości Iwaszkiewicza trzykrotnie: w wierszu Wieczór późnej 
jesieni [...], w opowiadaniu Anna Grazzi oraz w Podróżach do Włoch, których frag-
menty można postrzegać jako sformułowany po latach autokomentarz do dwóch 
poprzednich wizerunków miasta. Przedstawienia te są do siebie w znacznej mierze 
podobne.

Pierwszy wspólny element stanowi dominujący w reminiscencjach pisarza 
krajobraz podsieneński, czy – mówiąc ogólnie – toskański. Jego literackie repre-
zentacje wydają się przetworzeniami jednego obrazu. We wspomnianym przed 
chwilą utworze poetyckim czytamy:

Jak na żyznej Ukrajnie, ciągną białe woły
I ostrym nożem pługa ugór miażdżą płowy,
Znaczą czerwone bruzdy, cierń zdzierają płowy,
Chylą pod szarym jarzmem zdobne w liry głowy.

W Annie Grazzi odnajdujemy analogiczny widok, oglądany wprawdzie z San 
Gimignano (w opowiadaniu – San Quirico), za to przywołany kilkakrotnie:

Na wprost znowu drobne wzgórza toskańskie – tu i ówdzie zorane na czerwono, gdzieniegdzie 
szmaragdowe, w zasadzie szare od oliwek. Niedaleko chłop orał parą białych jak śnieg wołów, które 
w mlecznych grzywkach miały czerwone pompony 4.

O ziemi podsieneńskiej mowa jest też w scenie, w której główny bohater oświad-
cza się Annie: „nieopodal orały białe woły, rozdzierając czerwoną podsieneńską 
ziemię” 5. W Podróżach do Włoch Iwaszkiewicz wskazuje ten obraz jako kluczowy 
dla swojego doświadczenia Toskanii: zarówno otwierający spotkanie z ową krainą 
(„Moja znajomość z Toskanią, tak bogata we wrażenia i przeżycia, zaczęła się [...] 
od pary białych wołów” 6), jak i trwale związany z nią we wspomnieniu („nie naru-
szą już tego stereotypu późniejsze obrazy, obrazy zabudowy, obrazy zniszczeń 
dokonanych, zniknięcie białych wołów, wożenia winogron traktorami, jednym 
słowem modernizacji” 7). Pisarz uświadamiał sobie więc istotną rolę, jaką krajobraz 
odegrał w jego reminiscencjach z Toskanii, również przekształconych literacko. 
Zauważył i wielokrotnie komentował semantyczną funkcję pejzażu (także inspiro-
wanego realnym) we własnych utworach – o czym wspomina autor monografii tego 

niejszym artykule, który nie pretenduje do uwzględnienia wszystkich utworów o Sienie, nie pod-
daję go osobnej analizie.

4 J. I w a s z k i e w i c z, Anna Grazzi. W: Opowiadania. T. 2. Warszawa 1979, s. 168. Anna Grazzi 
ukazała się po raz pierwszy w tomie Dwa opowiadania (1938).

5 Ibidem, s. 197.
6 J. I w a s z k i e w i c z, Podróże do Włoch. Warszawa 1977, s. 42. Pierwszy pobyt autora w San Gi-

mignano, opisany w Podróżach do Włoch i po części przetworzony literacko w Annie Grazzi oraz 
w Wieczorze późnej jesieni [...], miał miejsce w 1931 roku, a drugi, także stanowiący inspirację dla 
niektórych wątków opowiadania, sześć lat później. Zob. R. R o m a n i u k, Inne życie. Biografia 
Jarosława Iwaszkiewicza. T. 1. Warszawa 2012, s. 405–409, 514–515. O wątkach autobiograficz-
nych w opowiadaniu zob. ibidem, s. 526.

7 I w a s z k i e w i c z, Podróże do Włoch, s. 52.
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zagadnienia, Tomasz Wójcik 8. Nie dziwi też porównanie krajobrazu toskańskiego 
do ukraińskiego.

Krajobraz miejsc wczesnej młodości wykazuje obsesyjną trwałość w świadomości Iwaszkiewicza. 
„Wszędzie” prześladują go widoki i obrazy ukraińskiego pejzażu. Skojarzenia wynurzające się w różnych 
okolicznościach z podświadomości są osobliwego rodzaju powrotami imaginacyjnymi – przypominają 
widoki młodości, od których odzwyczaiła pisarza kontemplacja innych krajobrazów [...] 9.

Warto zauważyć, że cechę tę przejął od Iwaszkiewicza bohater Anny Grazzi – 
jego wizyta w San Quirico jest jednocześnie imaginacyjnym powrotem do czasów 
dzieciństwa, spędzonego w okolicach Białej Cerkwi.

Drugim elementem, który powtarza się w Iwaszkiewiczowskich wyobrażeniach 
Sieny, jest postać św. Katarzyny. W Annie Grazzi pojawia się ona za pośrednictwem 
fresku Giovanniego Antonia Bazziego 10. Kiedy tytułowa bohaterka umiera w szpi-
talu, jej zrozpaczony mąż błąka się po Sienie i trafia do kościoła San Domenico, 
który opisuje następująco:

Po lewej stronie ołtarza widnieje słynne svenimento [tj. omdlenie]. Święta, zmęczona modłami, 
osuwa się na ręce towarzyszek zakonnych, które ją podtrzymują, a górą unosi się mniejszy od natural-
nej wielkości Chrystus, tak jak się ukazywał w wizjach świętej i tak jak z nią rozmawiał, zdradzając jej 
tajemnice wieczności 11.

Sieneński fresk pełni w opowiadaniu ważną funkcję, ponieważ twarz św. Ka-
tarzyny zostaje porównana do wizerunku konającej Anny:

widziałem omdlewającą świętą i na twarzy jej nie bezmyślny wyraz – jaki przed chwilą widziałem u Anny 
– ale słodkie zachwycenie i jak gdyby nieziemską pieszczotę, i owo znużenie wielkością duszy i wiecz-
nością duszy, jakie tylko zapewne świętym jest dostępne 12.

Narrator, który dostrzega w twarzy na malowidle „znużenie [...] wiecznością 
duszy”, dręczy się tym, że nie zdążył zapytać żony, czy wierzy ona w nieśmiertelność. 
Ekstatyczne omdlenie świętej zostaje także przeciwstawione stanowi „wszystkich 
cierpiących i chorych, znużonych i omdlewających nie w boskim svenimento, ale 
w ludzkiej ofierze krwi i życia” 13, co każe ponowić pytanie zadane o wiele wcześniej 
przez malarza Stanisława: „jakież znaczenie cierpienia?” 14.

W Podróżach do Włoch autor wyjaśnia dominującą rolę fresku z kościoła San 
Domenico w przedstawieniu Sieny ukazanym w opowiadaniu. Podczas kilkakrotnych 
odwiedzin miasta nie zdołał obejrzeć obrazów zgromadzonych w najsłynniejszych 
muzeach, było to więc jedyne malowidło, które tam poznał, dlatego tym większe 

  8 T. W ó j c i k, Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Paramonografia liryki poety. Warszawa 
1993, s. 39–91.

  9 Ibidem, s. 43. Zob. też s. 111–117.
10 Giovanni Antonio B a z z i  (1477–1549), nazywany Sodomą, namalował freski w kaplicy sieneń-

skiego kościoła San Domenico w latach około 1525–1526. Zob. L. S y s o n  [i in.], Renaissance 
Siena: Art for a City. London 2007, s. 286–293.

11 I w a s z k i e w i c z, Anna Grazzi, s. 224.
12 Ibidem, s. 225.
13 Ibidem.
14 Ibidem, s. 152.
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wywarło na nim wrażenie 15. Później Iwaszkiewicz zmienił jednak zdanie co do siły 
wyrazu dzieła Bazziego:

[...] Omdlenie świętej Katarzyny, które opisałem w Annie Grazzi i które nieraz powracało w myślach 
do mnie, gdy byłem od Włoch daleko, teraz wydało mi się jakieś wysilone. Po prostu źle malowane. [...] 
nie mogłem znaleźć we fresku Sodomy tych wszystkich wartości, które spostrzegałem dawniej 16.

Warto już tutaj wspomnieć, iż druga ocena Iwaszkiewicza przypomina opinię 
Herberta: „Omdlenie świętej Katarzyny ma kompozycję ciężką i pretensjonalną, 
a piaskowy koloryt obrazu jest mdły” (H 91). Należy jednak zauważyć, że i pierwsza 
fascynacja autora Anny Grazzi nie była zupełnie odosobniona. Malowidło Bazziego 
cieszyło się w swojej epoce dużym uznaniem, właśnie przez wzgląd na oddanie 
wyrazu twarzy św. Katarzyny – ten sam element wybija się na pierwszy plan w opo-
wiadaniu Iwaszkiewicza. Giorgio Vasari przytacza i potwierdza opinię sieneńskiego 
architekta Baldassare Peruzziego, który powiedział, że „nie widział nigdy przedsta-
wionego lepiej i prawdziwiej stanu omdlenia i wizji, niż pokazał to Jan Antoni 
[Bazzi]” 17.

Św. Katarzynę z Wieczoru późnej jesieni [...] łączy z bohaterką fresku opuszczo-
ne spojrzenie przymkniętych źrenic: „wśród mglistych winnic srebrnym śladem 
kroczy / Zbyt słodkie przykrywając powiekami oczy”. Cały obraz panny, „co roz-
świetlona jak lampa od środka”, nie odpowiada jednak przedstawieniu ikonogra-
ficznemu z kościoła San Domenico. Św. Katarzyna idzie „poprzez krwawe bruzdy 
skaleczonej ziemi”, za nią podąża anioł ze strzałą („wyjętą / Z Sebastiana ran”), 
niczym ze strzałą miłości Bożej, przebijającą serce mistyków 18, podtrzymuje on też 
zieloną szatę świętej. Wizerunek ten może być inspirowany obrazem Correggia 
Mistyczne zaślubiny św. Katarzyny 19. Widzimy na nim świętą, która uklękła przez 
Matką Boską, trzymającą na kolanach małego Jezusa. Dzieciątko zakłada pierścień 
na palec św. Katarzyny, za której plecami stoi uśmiechnięty św. Sebastian (nie zaś 
anioł) z pękiem strzał w ręku 20. Tyle tylko, że to akurat przedstawienie, podobnie 

15 Zob. I w a s z k i e w i c z, Podróże do Włoch, s. 54.
16 Ibidem, s. 56–57.
17 G. V a s a r i, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Przekł., wstęp, objaśn. 

K. E s t r e i c h e r. T. 6. Warszawa–Kraków 1987, s. 258.
18 Przykładem może być św. Teresa z Ávila, wyrzeźbiona przez G. L. Berniniego. Iwaszkiewicz poświę-

cił jej jeden z wierszy w Księdze dnia i księdze nocy (1929). Zob. P. M i t z n e r, Na progu. Doświad-
czenia religijne w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza. Warszawa 2003, s. 389–390.

19 Zwraca na to uwagę M i t z n e r  (op. cit., s. 393), ale idzie on tylko tropem J. K w i a t k o w s k i e g o 
(Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975), któ-
ry szczegółowo zestawia obraz Correggia z wierszem Iwaszkiewicza: „Jest to jak gdyby opis momen-
tu bezpośrednio poprzedzającego sytuację uwiecznioną na obrazie [...]” (s. 520); „Wieczór późnej 
jesieni [...] w sposób niezwykle piękny splata ze sobą, czy przeplata, dwie rzeczywistości: tę z wier-
sza, którego akcja dzieje się w pobliżu Sieny, i tę z obrazu Correggia, którego wizja-przypomnienie 
wyłania się jak gdyby ze sieneńskiego pejzażu, by potem zniknąć w nim” (s. 521). Kwiatkowski, 
opisując obraz zgodnie z sugestiami samego Iwaszkiewicza, nie zauważył nieścisłości, o których 
wspomnę w dalszej części artykułu.

20 O obrazie Correggia pisze Iwaszkiewicz w Pasjach błędomierskich (1938). Główny bohater powieści, 
Tadeusz Zamoyłło, patrząc na to dzieło w Luwrze, rozmyśla o klęsce Schopenhauerowskiej kon-
cepcji sztuki (zob. R. P r z y b y l s k i, Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916–1938. 
Warszawa 1970, s. 307). Dostrzega przedstawioną w tle scenę męczeństwa św. Sebastiana – może 
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jak kilka innych znanych dzieł o tym tytule (m.in. Hansa Memlinga, Parmigiani- 
na, Lorenza Lotta), dotyczy św. Katarzyny Aleksandryjskiej, nie Sieneńskiej.

W wierszu przejście św. Katarzyny usypia całą ziemię („Jej krokiem kadzielni-
ca dymów kołysana / Opada, a z nią ziemia zasypia do rana”). Ukazane w począt-
kowych trzech strofach utworu komponenty wizji podsieneńskiej, czyli właśnie 
ziemia (krajobraz) i święta, odpowiadają dwóm postawom, między którymi rozdar-
ty jest podmiot utworu: „Przenikanie jego [tj. pejzażu] materialnego kształtu na 
ukrytą »stronę« ujawnia jednocześnie szczególne napięcie pomiędzy światem zmy-
słowym i »innym«” 21.

Katarzyna reprezentuje świętość i poczucie bliskości Boga – to ta, która „Dzie-
ciątko-Oblubieńca w złotych liściach spotka” oraz „Pańska narzeczona”. Oba stany 
bohater utworu postrzega jako niedostępne. Mówi: „Jakaż przepaść pomiędzy nią 
a mną wyrasta”, „Ja nie mogę świętego doprosić się czynu”; jego oczy „odejście 
boskie cieniem wiecznym mroczy”. Czuje się ubogi („Na próżno ukazują mi aniołów 
mnóstwo / I złoto – tym straszniejsze jest moje ubóstwo”), chciałby zbliżyć się do 
Stwórcy, prosi go więc: „Niech wejdę, choć nie święty, pod twój dach wysoki”. Zda-
niem Piotra Mitznera, ostatnie przytoczone słowa świadczą o tym, że w Wieczorze 
późnej jesieni [...] „jest już zgoda na własną »nieświętość«” 22. Wobec dalszego ciągu 
utworu wydaje się to jednak wątpliwe. „Czyż tylko po to obraz świętych Dziewic 
wskrzeście, / Aby mnie ze snu wieków obudzić – cieleśnie?”, pyta podmiot utworu, 
jakby rozczarowany. Ton smutku, a nawet rozpaczy, który towarzyszy uświadomie-
niu sobie przepaści między nim a św. Katarzyną, świadczyłby raczej o tym, że nad 
wierszowi patronuje zdanie Léona Bloy: „Jeden jest tylko smutek – to nie móc być 
świętym” 23.

Cecha, której brakuje mówiącemu, a która umożliwiła osiągnięcie świętości 
Katarzynie Benincasie, to prostota. Aż dwa razy powtarza się wykrzyknienie: „Jak-
że prosta dziewczyna! Jak łatwo jest święta!” i „Jakże święta, jak prosta, jak pięk-
na dziewczyna!” 24. Prostocie „narzeczonej Pańskiej” odpowiada dawna, dziecięca 
wiara bohatera: „Czyż to jest to kochanie, o Panie, chłopięce, / Po które w dawny 
wieczór wyciągałem ręce?”, pyta Boga, przeciwstawiając swoje obecne przeżycia 
(„Ciemna żądza [...] / Oczy moje dłoniami przykrywa, / I czuję tętno świata, jak 
bije mi w skroni”) dawnemu wyobrażeniu.

Wbrew dziecinnej wierze („W miłości bladą gwiazdę wierzący wychodzi / Duch 
mój”) miłość okazuje się przede wszystkim miłością tego świata. Krajobraz przed-
stawiony w otwierającym utwór obrazie reprezentuje właśnie ten człon zarysowanej 
w wierszu opozycji. Świat nie jest wprost przeciwstawiony Bogu, ale wręcz odwrot-
nie – budzi zachwyt jako jego dzieło („Świat jest piękny. I piękne, Panie, twoje 

to sprawiło, że w Wieczorze późnej jesieni [...] postać z pierwszego planu przemienia się z Sebastia-
na w anioła, który trzyma strzałę wyjętą z rany świętego.

21 W ó j c i k, op. cit., s. 85.
22 M i t z n e r, op. cit., s. 386.
23 Cyt. jw. Wątek ten występuje też w innych utworach Iwaszkiewicza, np. w Młynie nad Utratą (zob. 

P r z y b y l s k i, op. cit., s. 270–298) i w Matce Joannie od Aniołów.
24 Również taki motyw powraca w twórczości poety – zob. M i t z n e r, op. cit., s. 38: „prostota (w tym 

także prostota wiary) będzie dla Iwaszkiewicza do końca pożądanym stanem ducha, zapomnianą 
zasadą, wedle której można by uporządkować świat i wreszcie nie pytać”.
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dzieło”). Wydaje się jednak, że to właśnie uwielbienie dla cielesnego, materialnego 
istnienia uniemożliwia bohaterowi podążanie drogą św. Katarzyny. Na biegunie 
przeciwnym ascezie, dążącej do zjednoczenia z absolutem, znajduje się chęć roz-
topienia się w świecie („Niech się w winie, w kadzidle i w zbożu / Roztopię”, „Chcę 
[...] / [...] / Stopić się z czarnym niebem, z ziemią żyć w miłości”) lub zbawienia 
obejmującego całość stworzenia („Weź mnie razem z drzewami, które tutaj rosną”) 25. 
Odczucie piękna rzeczywistości („ziemskie wniebowzięcia”) wzbudza pragnienie 
życia pełnego, dla którego tylko ona może być oparciem. „Chcę, aby moje trwanie 
stąd początek wzięło, / Chcę być, chcę trwać, chcę myśleć, chcę cierpieć, chcę 
tworzyć, / Do wyczerpania czerpać i do pełna dożyć”, mówi bohater. O tym, że 
wyrażone w przytoczonych słowach życzenia okazują się sprzeczne z drogą zapew-
niającą zbawienie, świadczą obrazy zarysowane w końcowej części utworu: wspo-
mniane już „odejście boskie”, które mroczy wiecznym cieniem, miecz Boży wyszczer-
biony „o serce z granitu”, niezdolne mu się poddać, wreszcie noc spadająca zarów-
no na świat („czerwoną ziemię”), jak i na bohatera („brązowe ciało”).

Nieziemska świętość Katarzyny zostaje zatem w utworze Iwaszkiewicza prze-
ciwstawiona życiu, które obejmuje ogół dostępnych człowiekowi doświadczeń; jej 
czystość – cielesności bohatera; jasność jej twarzy – ogarniającym go mrokowi 
i nocy; lekkość wizji, w której została ujrzana – ciężkiej ziemi i pochylonym głowom 
orzących wołów. Miłość rodząca się z zachwytu estetycznego kieruje ku tej drugiej 
serii pojęć, inaczej niż miłość Boża, której emblematem jest niesiona przez anioła 
strzała. Do poetyckiego przedstawienia opozycji służą dwie związane ze Sieną 
w twórczości Iwaszkiewicza grupy skojarzeń – gromadzących się wokół krajobrazu 
toskańskiego i wokół św. Katarzyny.

Miłosz: Italia – Śląsk

Podpis dotyczący miejsca powstania utworu, zamieszczony pod tekstem Sieny 
Miłosza („Italia – Śląsk”), może stanowić dobry punkt wyjścia do interpretacji, po-
nieważ w najbardziej skrótowej formie oddaje kompozycję wiersza. Podobnie bowiem 
jak w wypadku utworu Iwaszkiewicza, jest on oparty na przeciwstawieniu, tym 
razem jednak wszystkie wyobrażenia związane ze Sieną zostają skontrastowane 
z innym zespołem pojęć, nie zaś przeciwstawione sobie nawzajem. Można zatem 
powiedzieć, że to, co kojarzył z toskańskim miastem Iwaszkiewicz (miłość do świa-
ta biorąca początek w zachwycie estetycznym i duchowość według wzoru św. Ka-
tarzyny), Miłosz ukazał jako część tego samego modelu rzeczywistości 26.

25 O panteizmie w kontekście stosunku Iwaszkiewicza do pejzażu pisze W ó j c i k  (op. cit., s. 83): „Inna 
relacja podmiotowości Iwaszkiewicza wobec krajobrazu ujawnia jedno z najważniejszych założeń 
światopoglądowych jego twórczości: panteizm. [...] Panteistyczne widzenie krajobrazu oznacza 
w szczególności świadomość jedności własnej egzystencji ze światem przyrodniczym”. Zob. też 
ibidem, s. 213–219. – M i t z n e r, op. cit., s. 227–248.

26 W innych utworach Iwaszkiewicza pojawia się przeciwstawienie bliższe Miłoszowskiemu: antynomię 
Północy i Południa, opisaną wyczerpująco przez W ó j c i k a  (op. cit., s. 130–159), można skojarzyć 
z Miłoszowską parą Siena – Śląsk. Szczególnie wart uwagi wydaje się tutaj wiersz [Nie dla nas 
winnic modry sok...] z tomu Księga dnia i księga nocy.
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Centralną strofę utworu wolno potraktować jako próbę nawiązania dialogu 
z treściami zawartymi w Wieczorze późnej jesieni [...]. Słodycz, przypisana przez 
starszego poetę świętej, to słodycz, która „od ziemi odpycha”. Właśnie odpycha, a nie 
np. pozwala wznieść się nad ziemię, ku niebu, co oznacza, że efekt jej działania jest 
ukazany jako negatywny. Słodycz oraz „niebieski winnic dym”, który przywodzi 
skojarzenie z Iwaszkiewiczowskim dymem ognisk pasterskich i który wydaje się 
syntetycznym obrazem nierzeczywistego, eterycznego piękna włoskiego krajobrazu, 
zostają zanegowane jako właściwy przedmiot ludzkiego pragnienia. Człowiek powi-
nien zwrócić się ku temu, co cielesne, choćby wydawało się to czymś gorszym, 
„choćby licha / była ta prośba, która głowę skłania, / gdy pragnie krwi, rozkoszy 
i kochania”. Owa prośba przypomina w treści wykrzyknienie bohatera Wieczoru 
późnej jesieni [...] („Chcę być, chcę trwać, chcę myśleć, chcę cierpieć, chcę tworzyć”), 
mimo że jest jeszcze wyrazistsza w swoim nakierowaniu na to, co ziemskie, a przede 
wszystkim ukazana z pełną aprobatą, bez poczucia smutku i możliwego błędu zwią-
zanego z obraną drogą.

Omawiana zwrotka została ujęta w ramę dwóch zwięzłych, ale niezwykle obra-
zowych przedstawień – Sieny i Śląska – ilustrujących i popierających zawarte w niej 
stwierdzenia oraz stanowiących ich poetyckie źródło 27. Siena to miasto sztuki. 
W sztukę przemienia się tam natura, co sugeruje obrazowanie, widzimy bowiem 
„łodydze podobną wieżę”, krzyże „z żurawim skrzydłem i jaskółczą twarzą”, „kwiat 
z marmuru”, „złotą żmiję”. W sztukę przeobraża się także ludzkie cierpienie: krew 
„zastyga w znak”, „krzyże męki na złocie się ważą”. Kluczowe wydaje się słowo „za- 
styga”, ponieważ Siena to domena niezmienności: „wszystko tutaj trwa”. Nieprze-
mijający czas symbolizuje wijąca się dokoła złota żmija, wąż połykający własny 
ogon, znak wieczności. Opozycję dla niego w drugiej części utworu stanowią wago-
ny wiozące węgiel, celowy ruch pociągu, który odpowiada czasowi linearnemu 28. 
Czas ten, w odróżnieniu od czasu sztuki, jest głównie czasem pracy („wielki oddech 
rozpalonych młotów”, „trudna obrona”) i przez to także, choć w zupełnie innym 
sensie niż czas sieneński, czasem przetwarzania i pokonywania natury („otwarte 
wrota boju”) 29. Widok Śląska staje się zatem dokładnym przeciwieństwem widoku 
Sieny, a wiele sformułowań z obu części wiersza odpowiada sobie na zasadzie opo-

27 O „kondensacji lirycznej” i „obrazowości” wierszy Miłosza powstałych między wydaniem Trzech zim 
(1936) a wybuchem drugiej wojny światowej oraz o ich miejscu w jego twórczości pisał pięknie 
K. W y k a  (Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie. W zb.: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice 
o twórczości poety. Red. J. K w i a t k o w s k i. Kraków–Wrocław 1985, s. 25–28; pierwodruk: „Twór-
czość” 1946, nr 5). Warto zauważyć, że Siena, kilkakrotnie przywoływana przez różnych autorów 
artykułów pomieszczonych w pierwszym tomie Poznawania Miłosza, nie pojawia się ani razu 
w dwóch kolejnych zbiorach z tej serii.

28 Ostatni wers szóstej strofy, mówiący o wiozących węgiel wagonach, został wyróżniony za pomocą 
rymu, który tylko w tym jednym miejscu jest niedokładny, oraz rytmu: 10 i 12 zgłosek w wersach 
piątym i szóstym zamiast 11 i 11. Mamy wrażenie, że w tok mowy podmiotu wdziera się dźwięk 
jadącego pociągu – także dzięki aliteracji: „wagony, wagony, węgiel w nocy wiozą”. Ruch, ciemność 
i ciężar skupione w tym wersie sprawiają, że zbiera on niemal wszystkie pojęcia przyporządkowa-
ne w utworze Śląskowi.

29 Ruch i trwanie, skontrastowane ze sobą rodzaje odczuwania czasu, powracają w myśleniu Cz. M i-
ł o s z a. Ważny przykład stanowi jego późniejszy utwór Notatnik: Brzegi Lemanu (w: Wiersze wszyst-
kie, s. 375–376), gdzie „to, co jest”, zostaje przeciwstawione historycznemu czasowi pamięci 
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zycji, jak np.: „niebo błękitne nad murami” i „niebo zmienione” czy „niebieski win-
nic dym” i „pary smuga co wytryska / z blaszanych daszków”. Przeciwieństwem 
dla właściwej sztuce estetyzacji cierpienia („krew [...] / [...] zastyga w znak”) staje 
się rzeczywiste odczucie bólu („wszystko, co siłą swoją serce rani”), a dla wytchnie-
nia w poczuciu harmonii 30 („odpoczynek wśród anielskich rzesz”) – spojrzenie 
nakazujące dalsze zmaganie („kobiet przy bramach wzrok niemiłosierny”).

Siena, symbol harmonii i doskonałości 31, pełne blasku miasto złota i świątyń, 
miejsce odpoczynku, może przypominać niebiańską Jerozolimę, świat, który nastać 
ma po „świcie – ostatecznym”. Przedstawienie Śląska nosi natomiast rysy apoka-
liptyczne: „wielki oddech rozpalonych młotów”, zmienione niebo, grzmot. Dosko-
nałość okazuje się jednak nieludzka, ponieważ w idealnym mieście jest „o głodzie 
głucho”, a to właśnie nienasycenie – również duchowe – które „pożera”, jest ludzkim 
doświadczeniem. Wobec doskonałości, którą uosabia Siena, pragnienie to nie gaśnie, 
ale staje się niedostrzegalne „jak blask pochodni / [...] drżący pod światłem sło-
necznym” i nieważne „jak ptaków krzyk o świcie – ostatecznym”.

Światło i ciemność to jedna z ważnych par przeciwieństw organizujących wiersz 
Miłosza, a także łączących go z Iwaszkiewiczowskim utworem, w którym jasność 
św. Katarzyny przeciwstawiona była nocy ogarniającej bohatera, w związku zaś 
z wpisaniem rozważań w czas wieczoru następowało przejście od jasności ku ciem-
ności. W Sienie Miłosza tytułowemu miastu przypisane zostało światło: złoto, blask, 
kolory. Jest ono oglądane w pełni pogodnego dnia („niebo błękitne”). Śląsk stanowi 
natomiast domenę ciemności („wagony, wagony, węgiel w nocy wiozą”); oglądamy 
go przed świtem („ranne gwizdy, zamglone cysterny”), kiedy robotnicy podążają do 
pracy za „gwiazdą” – światłem huty. Nasuwa to jeszcze jedno skojarzenie: Siena 
jest snem („W tym cała piękność snu”), widok Śląska zaś tym, co dostrzegamy po 
przebudzeniu, a więc co rzeczywiste, w przeciwieństwie do idealnego, ale nierze-
czywistego 32.

Nierealność sennej Sieny wiąże się z jeszcze jedną kategorią, która łączy utwo-
ry Miłosza i Iwaszkiewicza. Włoskiemu miastu przypisana jest lekkość: jego słodycz 
odpycha od ziemi. To, co ciężkie, zostaje przemienione: marmur przybiera formę 
kwiatu, złote krzyże (na szczytach kościołów) mają żurawie skrzydło i jaskółczą 
twarz. Wreszcie cały obraz Sieny sprowadza się do kolorów (jasność) i kamiennych 
piór – znaku uskrzydlenia materii. Ich przeciwieństwem jest to, co ludzkie i ziem-

i oczekiwania, przyszłości i przeszłości, ruchu. I podobnie jak w Sienie odnalezienie szczęścia 
w trwaniu, bezwarunkowe zadomowienie w świecie zostaje odrzucone.

30 Harmonia, powiązana w wierszu ze Sieną, uosobiona w postaci chórów anielskich, odzwierciedla 
się w budowie utworu: w strofach poświęconych Sienie pierwszy i trzeci wers regularnie otwiera 
taka sama fraza. Odbiegają od tego wzorca jedynie strofy piąta i szósta, zawierające właśnie opis 
Śląska, który sytuuje się po stronie chaosu.

31 Krytyka ułudy uznania doskonałości i przeciwstawienie jej trudu ludzkiego znajdują także wyraz 
w wierszu Cz. M i ł o s z a  Do Jonathana Swifta (w: jw., s. 233): „Rzecz ludzka nie jest zakończona. 
/ Kto dziejów doskonałość uzna, / Bezbronną śmiercią niechaj skona”. O walce ze „skazą harmo-
nii” w języku poetyckim Miłosza pisał S. B a r a ń c z a k  (Język poetycki Czesława Miłosza. Wstęp-
ne rozpoznanie. W zb.: Poznawanie Miłosza, s. 438–443).

32 Zob. F r a n a s z e k, op. cit., s. 256: „[...] Włochy postrzegał [Miłosz] niczym zmaterializowany sen, 
którego jednak my śnić nie możemy”.
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skie, „prośba, która głowę skłania”. W wizerunku Śląska odnajdujemy zatem ele-
menty kojarzące się z ciężarem: „żużli głuche na brzegach zwaliska”, wagony wio-
zące węgiel. Tamtejsze życie jest objęte formułą „niskiego losu”.

Rozstrzygnięcie pomiędzy dwiema ukazanymi rzeczywistościami dokonuje się 
jednak – paradoksalnie, choć zgodnie z wartościowaniem zaprezentowanym w czwar-
tej strofie – na rzecz owego „niskiego losu”. Cały opis Śląska podporządkowany jest 
gramatycznie frazie „prosić / trzeba”. Wreszcie Siena przedstawiona zostaje w ostat-
niej zwrotce jako spadająca „w blask”, co może łączyć się ze spadającą gwiazdą, 
przeciwstawioną w takim wypadku przewodniej gwieździe huty. Jeśli za Tomaszem 
Burkiem jedno z istotniejszych napięć w twórczości Miłosza chcielibyśmy widzieć 
w „zdobywanej ciągle od nowa równowadze między etyką solidarności a dystansem 
kontemplacji, między biegunami Czynu i Słowa, tworzenia i trwania, Czasu i Bytu 
[...]” 33, to w będącej wyrazem rozdarcia Sienie mamy do czynienia ze zwycięstwem 
jednego z tych biegunów. Materialne doświadczenie świata triumfuje nad snem, 
o którym rano się zapomina („nie pamięta / wzrok jej kolorów”). Trwanie zostaje 
zmyte przez ruch („jakby strząśnięta / rosa w potoki zbiegające z gór”). Widmo, 
ideał rozpływa się wobec realnego zadania („Cichnie gwar widm, otwarte wrota 
boju”). To, co oferują nam piękno, sztuka i doskonałość – szczęście i spokój – zo-
staje definitywnie odrzucone na rzecz tego, co gorzkie, niskie, trudne, ale związane 
z ludzką aktywnością i ludzkim dążeniem.

Herbert: historia i sztuka

Esej Zbigniewa Herberta z tomu Barbarzyńca w ogrodzie, choć operuje językiem 
zupełnie innego gatunku literackiego niż wiersze Iwaszkiewicza i Miłosza i odległy 
jest od nich o prawie 30 lat, warto rozpatrzyć na tle omówionych utworów. Wpisa-
na w niego postawa, wykreowana w nim wizja rzeczywistości wydają się – być może 
nieświadomą – odpowiedzią na idee zawarte w tekstach poprzedników. Wiadomo 
zresztą, że oba liryki były znane Herbertowi – w samym tekście Sieny cytuje frag-
ment Wieczoru późnej jesieni [...] 34, a w jednym z listów pisanych z Włoch do Miło-
sza przywołuje frazę z wiersza swojego adresata: „niebieski winnic dym” 35. Już to 
przywołanie stanowi jednak przewartościowanie cytowanego określenia i zaznacza 
inną od Miłoszowskiej postawę. „Niebieski winnic dym” budzi entuzjazm Herberta 36. 
Takie też nastawienie zostanie zaznaczone w Sienie, w której piękno sztuki i natu-
ry okaże się niesprzeczne z żywiołem życia.

Sama konstrukcja eseju podkreśla przeplatanie się tych dwóch sfer. Przyjęty 

33 T. B u r e k, Dialog Wolności i Konieczności albo historyczne wtajemniczenie. W zb.: Poznawanie 
Miłosza, s. 265.

34 Są to cztery kolejne wersy począwszy od fragmentu: „Dymy ognisk pasterskich” (H 68), a więc opis 
krajobrazu.

35 Zob. H e r b e r t, M i ł o s z, op. cit., s. 15: „jestem oto we Włoszech, to znaczy na kolanach przy 
źródle. Jest tu nieprzytomnie pięknie i chodzę cały spuchnięty ze szczęścia. [...] Wino płynie sze-
roko, pomieszane z muzyką i niebieskim winnic dymem”.

36 O stosunku do Włoch w twórczości Herberta zob. K. J a w o r s k a, Włochy w geograficzno-kultu-
rowych antynomiach Zbigniewa Herberta. W zb.: Herbert i znaki czasu. Colloquia Herbertiana (I). 
Red. E. F e l i k s i a k, M. L e ś, E. S i d o r u k. T. 2. Białystok 2002.
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przez Herberta porządek opowiadania, podążający za kolejnymi dniami pobytu 
w Sienie, pociąga za sobą naprzemienność fragmentów, które dotyczą oglądanych 
zabytków oraz współczesnego życia miasta. Jak stwierdza Anna Mazurkiewicz-
-Szczyszek:

Nie należy pominąć faktu, iż miasto w eseju Herberta ściśle powiązane jest z czasem. Historię 
Sieny ukazuje podróżnik w rytmie pór dnia. Wpisuje urbanistyczną przestrzeń w schemat dnia i nocy, 
w symbolikę cykliczności 37.

Wieczorna passegiata mieszkańców, rozmowy w trattoriach, opisy potraw 
i pór dnia to nie tylko przejścia pomiędzy rozważaniami na temat historii i sztuki, 
ale przede wszystkim znak, że teraźniejszość przenika się z przeszłością w tej samej 
przestrzeni. „Ulice w Sienie są wąskie i bez chodników, a pewien kronikarz z nie-
wątpliwą przesadą pisał, że jeźdźcy zawadzają ostrogami o mury”, zauważa eseista 
(H 83), jak gdyby ulicami miasta wciąż podróżowali konni rycerze. Opowiadając 
historię Sieny, przybliża ją Herbert chwili obecnej poprzez użycie praesens histori-
cum oraz porównań do znanych czytelnikowi zjawisk („Podesta – najwyższy urzęd-
nik państwa ácoś tak jak król w monarchii konstytucyjnej, a więc raczej godność 
niż urządñ” áH 64–65ñ); najczęściej mają one walor uogólniający („W istocie nazwy 
partii średniowiecznych są tak samo mylące, jak nazwy partii współczesnych” 
áH 64ñ; „od kiedy powstało słowo »lud«, zawsze znajdowali się tacy, co to wprawdzie 
z niego nie pochodzili, ale uważali, że najlepiej potrafią formułować jego istotne 
interesy i aspiracje” áH 64ñ). Kończy zaś cały passus opisem, który pokazuje, że 
rzeczywistość materialna 38 stanowi łącznik pomiędzy „teraz” a „kiedyś”:

Tego wszystkiego z wieży nie widać. Ale ratusz jest taki sam jak wtedy, gdy urzędowali tam Noves- 
chi; ta sama biało-czarna katedra, kościoły, dzwonnice, pałace jak wielkie ciemne kamienie, w powodzi 
spiętrzonych domów, sieć wąskich ulic, oplątujących trzy wzgórza i zagęszczających się wokół Il Cam-
po jak zmarszczki wokół oka. [H 68]

Nie bez powodu to opowieść o historii miasta niemal otwiera szkic o Sienie, 
a dopiero w kolejnych fragmentach rozpoczyna się narracja dotycząca sztuki sie-
neńskiej. Jeśli Herbert projektuje dla swojego czytelnika taki porządek poznawania 
miasta, to dlatego, że „Sztuka w Sienie, chociaż rzadko odzwierciedlała aktualną 
rzeczywistość, była mocno związana z życiem społecznym” (H 89). Można odnieść 
wrażenie, iż sformułowanie to powinno się rozszerzyć poza sztukę sieneńską. Twór-
czość artystyczna – zdaje się mówić Herbert – nie jest oderwana od życia, ale wy-
pływa wprost z niego. Dlatego opisom dzieł towarzyszą opowieści o życiu malarzy: 

37 A. M a z u r k i e w i c z - S z c z y s z e k, W asyście jakich dzwonów. Obrazy miasta w twórczości 
Zbigniewa Herberta. Lublin 2008, s. 142.

38 Konkret należy do najważniejszych kategorii w twórczości Herberta, ma „znaczenie nie tylko onto-
logiczne, lecz również estetyczne i moralne, nie jest zatem rozumiany jedynie jako rzecz material-
na: kamień, drzewo, zwierzę; posiada sens estetyczny jako rezultat poznawczego spotkania 
z uobecnionym w materii pięknem, może też być rozumiany jako postawa moralna cechująca się 
dążeniem do prawdy, uczciwością i wiernością konkretnym i jasnym zasadom kodeksu etycznego” 
(P. S i e m a s z k o, Zmienność i trwanie. O eseistyce Zbigniewa Herberta. Bydgoszcz 1996, s. 11). 
Opozycję do konkretu stanowi w tym wypadku abstrakcja – zob. S. B a r a ń c z a k, Uciekinier 
z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Warszawa 2001, s. 76–83.
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Duccia, Sassetty, Bazziego. „Dopiero dzisiaj dowiedziałem się, kim był naprawdę 
Duccio [...]”, pisze Herbert (H 72), co oznacza, że poznał obrazy tego artysty 39. Jako 
wytwór społeczeństwa sztuka daje wgląd w jego funkcjonowanie – np. pałace sie-
neńskie „i bez żadnych komentarzy historycznych pozwalają się domyślić, czym 
była społeczna pozycja potężnych rodzin [...]” (H 84), portrety przechowują prawdę 
historyczną (jak fresk przedstawiający Guidoriccia da Fogliano: „Nawet gdyby kro-
niki milczały o okrucieństwach kondotierów, ten portret byłby wiarygodnym doku-
mentem” áH 70ñ) i pamięć o charakterze osoby (jak podobizna Eneasza Piccolomi-
niego: „Portrety przekazują ujmujące rysy tego potomka sieneńskiej arystokracji, 
który w młodości kochał przyrodę, Wergiliusza i kobiety” áH 79ñ), możliwe do od-
tworzenia dzięki „wysiłkowi wiernej wyobraźni” 40.

Za sprawą takiej koncepcji sztuki Siena, miasto artystów, staje się symbolicz-
nym miejscem wskazującym na ciągłość cywilizacji. Widać to już w samym układzie 
urbanistycznym tego „najbardziej średniowiecznego z miast”:

Siena jest miastem trudnym. Słusznie porównywano ją do tworów przyrody – meduzy albo gwiaz-
dy. Plan ulic nie ma nic wspólnego z „nowoczesną” monotonią i tyranią kąta prostego. [H 61]

Jak zauważa Mazurkiewicz-Szczyszek:

Ukazane w nim [tj. w eseju] miasto zostaje ściśle zespolone z naturą [...]. Przestrzeń błądzenia, 
labirynt rozumiany pozytywnie, nie wzbudza w narratorze lęku. Jest waloryzowana wyraźnie dodatnio 
[...] 41.

Naturalny rozwój Sieny sprawia, że jej kształt charakteryzuje się także natu-
ralnością, daleką od racjonalistycznej i tyranizującej abstrakcji. Abstrakcję w my-
śleniu reprezentują w tekście historycy sztuki: „Puryści estetyczni aż skręcają się 
z oburzenia na widok planu sieneńskiego Duomo” (H 79). Tymczasem konkretne 
dzieło wymyka się teorii, szykuje niespodzianki („Spojrzenie z nawy bocznej odkry-
wa zaskakującą grę przenikających się planów i perspektyw [...]” áH 79ñ), nie po-
wstaje od razu zgodnie z wytycznymi stylu, ale rozwija się wraz z nim („Na obronę 
sieneńskiego Il Doumo można przytoczyć wiele argumentów. Najistotniejszy wyda-
je się fakt, że fasada powstała w ciągu wieków [...]” áH 78ñ). Dlatego teoretycy nie 
cieszą się dobrą opinią Herberta i wiele w tekście złośliwych wycieczek przeciwko 
nim (np. portret Guidoriccia jest „tak bardzo różny od Maesty, że różnicę tę zauwa-
żyli nawet historycy sztuki” áH 70ñ). Jak pisze Piotr Siemaszko:

Dla Herberta poznanie naukowe, skrajnie racjonalistyczne, analityczne jest zdecydowanie niewy-
starczające, co więcej, często wypacza i fałszuje autentyczne znaczenie badanego przedmiotu, jest więc 
swego rodzaju naukową iluzją, teoretyczną spekulacją kompletnie pozbawioną odniesień do rzeczywi-
stości [...] 42.

39 Zob. H. S e w e r y n i a k, Duccio Herberta. Esej o Sienie. W zb.: Zmysł wzroku, zmysł sztuki.  
Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Red. J. M. R u s z a r. Cz. 2. Lublin 2006.

40 Z. H e r b e r t, Hamlet na granicy milczenia. W: „Mistrz z Delft” i inne utwory odnalezione. Oprac., 
układ, koment. B. T o r u ń c z y k. Współpr. H. C i t k o. Warszawa 2008, s. 9.

41 M a z u r k i e w i c z - S z c z y s z e k, op. cit., s. 140.
42 S i e m a s z k o, op. cit., s. 21. Zob. też ibidem, s. 27 (przypis 11), 77–98. – M. B e r k a n - J a b ł o ń-

s k a, Wizje sztuki w twórczości Zbigniewa Herberta. Łódź 2008, s. 40–45.
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Naturalny rozwój wydaje się elementem niezbędnym do zaistnienia tradycji. 
Malarze sieneńscy reprezentują według eseisty pełne zrozumienia wykorzystanie 
dawnych wzorów: 

Szkoła sieneńska dała potomnym przykład, jak rozwijać talent indywidualny, nie przekreślając 
przeszłości. Spełniła to, o czym pisze Eliot, analizując pojęcie tradycji [...]. [H 92] 43 

Dlatego sieneński mistrz Duccio postawiony został wyżej niż florentyńczyk 
Giotto: „Mądry Duccio nie złamał sztuki greckiej, jak Giotto, ale nagiął ją do swoich 
czasów jak gałąź” (H 86) 44. Zaprezentowany stosunek do tradycji w malarstwie 
Herbert rozciąga też na twórczość literacką: „Mówię o malarstwie, ale myślę także 
o poezji” (H 92). Sztuka sieneńska jest zatem dla poety przykładem bliskiego mu 
jako twórcy stosunku do tradycji:

Siena jako miasto sztuki staje się dla pisarza przestrzenią tradycji rozumianej jako dynamiczny 
proces. [...] Urbs to ucieleśnienie ciągłości kultury, łączny dorobek szeregu pokoleń 45.

Podobnie jak w wierszu Miłosza, miasto jest skojarzone z kategorią trwania, 
ale opozycja pomiędzy stałością sztuki a ruchem życia zostaje tutaj zniesiona. Je-
śli nawet czas historii współczesnej okazuje się zagrożeniem dla tego, co stanowi 
nośnik piękna:

Wszystko w porządku. Mury ratusza, ostro wrysowane w noc, trwają i wieża jest piękna, tak jak 
wczoraj. Można iść spać. Nad ziemią rosną wybuchy, ale być może zrobimy jeszcze kilka obrotów do-
okoła słońca z ocalałą katedrą, pałacem, obrazem. [H 83]

– to istnieje jednak także historia cywilizacji, historia umieszczana po stronie sztu-
ki, która nie trwa w wiecznym bezczasie, ale jest ściśle powiązana z dziejami pań-
stwa i społeczeństwa. Sztuka jako wytwór pracy i owoc ludzkiego życia znajduje 
się nie po stronie abstrakcji, waloryzowanej równie negatywnie jak w wierszu Mi-
łosza, lecz po stronie konkretu i materialności.

Tekst Herberta, który wybiera Sienę (jako średniowieczną komunę miejską, państwo 
o zamkniętej historii, obraz w miniaturze każdego społeczeństwa w całych jego 
dziejach) do opowieści o ścisłym związku między historią a sztuką, sytuuje się 
w wyraźnej opozycji do utworu Miłosza, który swoim wierszem zdaje się ilustrować 

43 W ocenie, którą Herbert wystawia sieneńskiemu malarstwu, motyw ten pojawia się kilkakrot- 
nie. W szkicu czytamy ponadto: „Zarzuca się szkole sieneńskiej (jakby to był zarzut), że zbyt długo 
pozostawała pod wpływem Bizancjum [...]” (H 85); „Zwykło się mówić, że Sassetta i jego sieneńscy 
koledzy zapóźnieni byli i nie rozumieli renesansu. Tymczasem wkraczali oni w nowy świat odro-
dzenia, nie łamiąc tradycji gotyckiej, tak jak Duccio był gotycki, nie łamiąc tradycji bizantyńskiej” 
(H 90). Zob. S i e m a s z k o, op. cit., s. 57–58.

44 Zob. S i e m a s z k o, op. cit., s. 19: „Herbert poszukuje w kulturze trwałości i zauważa go [!] w dia-
logu kultur, stylów, konwencji, w kontynuacji dokonań, które nawarstwiając się tworzą nieustan-
nie nowe jakości i bronią się w ten sposób przed przemijalnością” (komentarz ten dotyczy całego 
zbioru esejów).

45 M a z u r k i e w i c z - S z c z y s z e k, op. cit., s. 143. Te same wartości reprezentuje zresztą w malar-
stwie włoskim trecenta i quattrocenta nie tylko Siena – zob. B e r k a n - J a b ł o ń s k a, op. cit., 
s. 82–91.
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stare przeciwstawienie sztuki i życia, czy – mówiąc precyzyjniej – vita contemplati-
va oraz vita activa. „Tyrania kąta prostego”, zagrożenie abstrakcją sytuowane są 
przez autora Barbarzyńcy w ogrodzie po stronie uroszczeń rozumu ludzkiego; 
sztuka – poznana w swojej materialności – może być na nie lekarstwem. To, co 
materialne, cielesne, jest wartościowane dodatnio przez obydwu poetów. Inaczej 
w wierszu Iwaszkiewicza, w którym i życie, i sztuka („chcę żyć [...], „chcę tworzyć”), 
choć pożądane, wydają się potępione z perspektywy ideału, co powoduje rozdarcie 
wewnętrzne podmiotu, zawieszonego między biegunami ascezy i panteizmu.

Lektura tych trzech utworów pozwala sformułować jeszcze jeden – może naj-
ważniejszy – wniosek. Doświadczenie Sieny jest w nich doświadczeniem piękna. 
Nie przypadkiem bohaterowie Anny Grazzi stawiają, jako równoważne, dwa pytania 
bez odpowiedzi: o sens piękna i o sens cierpienia – oba te zjawiska rozpatrywane 
we wzajemnym kontekście mogą wydawać się skandalem. Podobnie jak doświad-
czenie cierpienia, spotkanie z pięknem – krajobrazu, miasta, sztuki – nie pozosta-
wia obojętnym, zmusza do reakcji, do zapytania o miejsce tego, co estetycznie 
doskonałe, w niedoskonałym ludzkim świecie. Omawiane utwory stanowią zaś trzy 
różne odpowiedzi na to pytanie.

 

A b s t r a c t

HELENA MARKOWSKA University of Warsaw

SIENA IN POLISH 20TH CENTURY LITERATURE IWASZKIEWICZ–MIŁOSZ–HERBERT

The article is an attempt at analysing three images of Siena in Polish 20th c. literature. They are ap-
proached not as much as literary representations of the place, but as three various modes of using, in 
more general reflections, culturally-bound associations connected with this place. Reading Jarosław 
Iwaszkiewicz, and Czesław Miłosz’s poems as well as Zbigniew Herbert’s essay lead to formulating the 
conclusion that for the writers the Italian city served first and foremost as a space of meeting timeless 
beauty against which the thorny issues of human everyday life significance, imperfection and suffering 
are voiced. As a result, all the pieces of writing enter into a dialogue focused on such oppositions as 
abstraction and materiality, duration and movement, lightness and heaviness, ideal and reality.
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PARABOLICZNA OPOWIEŚĆ O ZAGŁADZIE FORMA JAKO MOŻLIWOŚĆ 
WYPOWIEDZENIA DOŚWIADCZENIA

Forma jako punkt wyjścia, forma jako punkt dojścia

Parabola czy inaczej przypowieść 1 jest jedną z najstarszych form gatunkowych, 
charakterystycznych dla literatury cywilizacji starożytnych, szczególnie popularna 
dzięki swojemu biblijnemu rodowodowi. Jak większość form gatunkowych – ulega-
ła różnym przekształceniom i nadal cieszy się dużą popularnością, przede wszystkim 
z powodu możliwości dostosowania się do zmieniających się potrzeb i rzeczywistości. 
W refleksji teoretycznoliterackiej parabola stanowi wszakże pojęcie problematyczne. 
Z jednej strony, w słownikach literatury i terminów literackich traktuje się ją bardzo 
ogólnie 2, jej definicja sprowadza się do rodowodu antycznego, dwupłaszczyznowości, 
w której jeden plan jest literalny i odsyła do drugiego planu wartości, z drugiej zaś 
– parabola bujnie interpretowana w monografiach i artykułach, skłania badaczy do 
rozważań na temat jakości różnych cech strukturalnych 3. Zróżnicowane są nawet 

1 Terminów „parabola” i „przypowieść” będę używała wymiennie, zwracając jednak uwagę na fakt, 
że na gruncie literatury polskiej „przypowieść” bardziej odpowiada klasycznym realizacjom gatun-
ku, wyraźnie nawiązującym do wzorca wypracowanego w przypowieściach biblijnych, natomiast 
„parabolę” utożsamia się najczęściej z późniejszymi modyfikacjami gatunku.

2 Zob. J. S ł a w i ń s k i, Przypowieść. Hasło w: M. G ł o w i ń s k i, T. K o s t k i e w i c z o w a, A. O k o-
p i e ń - S ł a w i ń s k a, J. S ł a w i ń s k i, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz. i popr. 
Wrocław 1998. – W. O s t r o w s k i, Przypowieść. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. 
Red. G.  G a z d a, S. T y n e c k a - M a k o w s k a. Kraków 2006. W Słowniku terminów literackich 
oba terminy: „przypowieść” i „parabola” zostały ze sobą utożsamione jako synonimy, Ostrowski 
uznaje parabolę za pojęcie szersze, obejmujące również inne gatunki, jak przysłowia, ludowe po-
wiedzenia, sentencje życiowe.

3 Wśród najważniejszych prac poświęconych zagadnieniu można wymienić: M. G ł o w i ń s k i: Nor-
wida wiersze-przypowieści. W zb.: Cyprian Norwid. W 150-lecie urodzin. Materiały konferencji 
naukowej 23–25 września 1971. Red. M. Ż m i g r o d z k a. Warszawa 1973; Cztery typy fikcji nar-
racyjnej. W zb.: Teoretyczne tematy i problemy. J. S ł a w i ń s k i. Wrocław 1986. – J. A b r a m o w- 
s k a, Polska bajka ezopowa. Red. A. O k o p i e ń - S ł a w i ń s k a. Poznań 1991. – A. N a s i ł o w s k a, 
Parabola, paraboliczność. Hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Wrocław 1992. – A. M a r-
t u s z e w s k a: Alegoria i symbol w późnopozystywistycznej paraboli. W zb.: Małe formy narracyjne. 
Red. E. Ł o c h. Lublin 1996; Parabola czy paraboliczność? Problematyka sposobu istnienia niektórych 
gatunków w prozie XX wieku. W zb.: Genologia i konteksty. Red. nauk. Cz. P. D u t k a. Zielona 
Góra 2000. – E. O w c z a r z, Parabola i parabolizacja wobec mimesis. W zb.: Mimesis w dyskursie 
literackim. Red. Cz. N i e d z i e l s k i, J. S p e i n a. Toruń 1996. – A. M o r a w i e c, Poetyka opowiadań 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Autentyzm, dyskursywność, paraboliczność. Kraków 2000. – 
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wypowiedzi badaczy dotyczące nazwy gatunku, utożsamiają bowiem oni parabolę 
z przypowieścią, traktując je jako równorzędne nazwy jednego typu tekstów, nada-
ją paraboli znaczenie szersze, opatrując tym pojęciem bądź grupę gatunków opartych 
na zasadzie dwupłaszczyznowości (bajka, przysłowie, przypowieść), bądź teksty 
poszerzające gatunek przypowieści (np. dzieła Franza Kafki czy Williama Goldinga, 
Dżuma Alberta Camusa, Rok 1984 George’a Orwella, opowiadania Sławomira Mroż-
ka i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego) 4.

Badacze zgadzają się w zasadzie co do tego, że fundamentalną cechę gatunku 
stanowi dwupłaszczyznowość. Opowieść narracyjna pierwszego planu ma charak-
ter realistyczny, literalny, fabuła jest dość schematyczna, a niezindywidualizowani 
bohaterowie reprezentują pewne typy postaw. W rezultacie poprzez pierwszy plan 
przechodzi się do drugiego, uniwersalnego, ukazującego prawdy/wartości religijne, 
egzystencjalne, etyczne i filozoficzne. Można zauważyć również dystans narracyjny 5 
oraz dyskursywną postać tekstów parabolicznych, związaną z odwoływaniem się 
do zespołu przekonań i wartości panujących w danym społeczeństwie:

Przypowieść to narracja podporządkowana pewnego typu dyskursowi, a mianowicie takiemu, 
w którym podmiot w sposób ukryty lub jawny odwołuje się do zespołu przekonań funkcjonujących 
w danym społeczeństwie, bądź też tworzy pozory, że takiego odwołania dokonuje. Jedno jest w każdym 
razie niezmienne: podmiot dyskursu, któremu podporządkowana jest narracja paraboliczna, z koniecz-
ności operuje pewnymi pojęciami ogólnymi, znowu – bezpośrednio werbalizowanymi lub tylko obecny-
mi w podtekstach. Nie znaczy to jednak, że w obrębie tak pojmowanego dyskursu przypowieść stanowi 
jedynie ilustrację. Dzieje się inaczej, oddziaływa ona na sam dyskurs, a także pełni funkcje perswazyj-
ne; wielekroć to właśnie one są główną przyczyną powołania jej do życia 6.

Charakter dyskursywny wynika przede wszystkim z faktu, że odniesienia pla-
nu literalnego okazują się czytelne tylko w kontekście wspólnoty wyznającej po-
dobne wartości i mającej analogiczne przeżycia, co staje się szczególnie ważne od 

M. M i c h a l s k i, Dyskurs, apokryf, parabola. Strategie filozofowania w prozie współczesnej. Gdańsk 
2003. – M. B e d n a r e k, Tylko dla wybranych, czyli wariacje na temat przypowieści. W: Mikrokos-
mos literacki. Przestrzeń genologiczna małych form narracyjnych w prozie polskiej lat 1945–1989. 
Poznań 2013. 

4 Ostrowski uznaje parabolę za pojęcie szersze, które obok przypowieści obejmuje również przysłowia, 
sentencje życiowe i powiedzenia ludowe, Owczarz większym utworom prozatorskim o dwustopnio-
wej strukturze znaczeń (Proces, Ulisses) przydziela nazwę powieści-paraboli, Nasiłowska, Morawiec, 
Martuszewska i Sławiński traktują terminy „parabola” i „przypowieść” synonimicznie, tak samo 
jak Bednarek, która jednak czyni zastrzeżenie, że termin „przypowieść” wydaje się bardziej uza-
sadniony na gruncie polskim. Natomiast według Abramowskiej jest odwrotnie: parabola mieści się 
wśród przypowieści.

5 Na dystans narracyjny zwraca uwagę, jako jedyny, G ł o w i ń s k i  (Cztery typy fikcji narracyjnej, 
s. 30), ale zastrzega, iż nie jest to sprawa oczywista: „Wydaje się przede wszystkim, że tutaj [tj. 
w przypadku fikcji parabolicznej] rzeczy kształtują się rozmaicie, gdyż podporządkowanie fikcji 
pewnemu ogólnemu sensowi nie przesądza z góry o charakterze dystansu. I przesądzać nie może, 
jeśli się zważy, że w przypadku fikcji parabolicznej amplituda możliwości jest ogromna: od fikcji 
podporządkowanych celom dydaktycznym, w których sens ogólny został bezpośrednio, i to często 
w formie apodyktycznej, sformułowany (jak choćby w exemplum), po fikcje, które od wszelkich 
celów dydaktycznych są wolne i gdzie sens ogólny jest formułowany w postaci nie narzucającej się 
lub wręcz stanowi swoistą tekstową potencjalność, zostaje przemilczany (jak w fikcjach parabo-
licznych, w których mistrzem był Kafka)”. 

6 G ł o w i ń s k i, Norwida wiersze-przypowieści, s. 75–76.
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czasów romantyzmu, od kiedy to parabola niekoniecznie ma pełnić funkcje dydak-
tyczne, a twórcy nie zamierzają formułować gotowych rozwiązań i prawd objawio-
nych. Ewa Owczarz tak pisze o zmianach w obrębie romantycznej paraboli między-
powstaniowej:

Nie jest [...] ona [tj. romantyczna parabola międzypowstaniowa] dana jako gotowa powiastka dy-
daktyczna pozwalająca konkretnym i powikłanym ludzkim przypadkom nadać znamiona uniwersalne. 
Teraz opowiada się o życiu w rozlicznych jego przejawach z podwójną nadzieją, że i opowiadający roze-
zna się w „swoim jestestwie”, i słuchacz (czytelnik) odnajdzie pocieszenie, odnajdując nitkę sensu. 
Odkrycie struktury parabolicznej, a więc ukrytego sensu treści jawnych – tak w powieści, jak i w życiu 
– to problem, zadanie, nawet wyzwanie 7.

W rezultacie z czasem parabola nabiera charakteru bardziej subiektywnego, 
staje się próbą zrozumienia rzeczywistości za pomocą jej przedstawiania, a zjawisko 
to rozpoczęte w okresie romantyzmu jest kontynuowane w epokach późniejszych, 
przede wszystkim zaś poprzez parabole XX-wieczne. Do takiego wniosku dochodzi 
Owczarz analizując związek zjawiska paraboliczności z mimesis:

Ten brak arbitralności w definiowaniu świata, chaotyczne nagromadzenie fragmentów, urywków, 
całostek, w nadziei, że ich nadmiar odsłoni jakiś ukryty porządek, a także zagadywanie własnej bezsil-
ności poznawczej w komentarzach rozrastających się do miniesejów, to wszystko czyni sylwy między-
powstaniowe bardzo podobnymi do sylw współczesnych 8.

Najbardziej problematyczne okazuje się w refleksji teoretycznoliterackiej okre-
ślanie sposobu przywoływania drugiego planu. Nawiązując do koncepcji alegorii 
ciągłej Michała Głowińskiego (przyznaje on tej figurze prawo do wieloznaczności, 
przeciwstawiając się tradycyjnemu rozumieniu opozycji alegorii i symbolu), którą 
Anna Nasiłowska nazywa alegorią narracyjną 9, pozostali badacze charakteryzują 
jeszcze inne tropy: porównanie, podobieństwo, analogię. Magdalena Bednarek i Ar-
kadiusz Morawiec na podstawie analizy małych narracji Sławomira Mrożka i Hen-
ryka Bardijewskiego, opartych na mowie ezopowej, oraz tekstu Gustawa Herlinga-
-Grudzińskiego dodają do tej grupy synekdochę w wersji „pars pro toto i totum pro 
parte” 10. 

Najczęściej rozważanym przez naukowców problemem jest opozycja paraboli 
jako gatunku wobec paraboliczności jako kategorii estetycznej oraz wobec sposobu 
funkcjonowania obu wariantów w literaturze współczesnej. Paradoksalnie wszakże 
nie powstała żadna większa praca w całości poświęcona temu problemowi, mimo 
iż gatunek jako jeden z nielicznych przeżył w XX wieku okres ponownego rozkwitu 
w najróżniejszych odsłonach i kontekstach. W Biblii parabola zwykle była elemen-
tem włączonym w tekst i niesamodzielnym, jednak w kolejnych realizacjach na 
przestrzeni epok nie tylko usamodzielniła się, ale także poszerzyła kanon form 
parabolicznych o powieści, opowiadania, nowele, dramaty, wiersze. Równocześnie 
modyfikacjom uległy cechy planu ogólnego, a dydaktyzm nie był już czymś charak-
terystycznym, ustępując miejsca refleksji na tematy filozoficzne, egzystencjalne, 

  7 O w c z a r z, op. cit., s. 98.
  8 Ibidem, s. 103.
  9 N a s i ł o w s k a, op. cit., s. 763.
10 M o r a w i e c, op. cit., s. 168.
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eschatologiczne etc. W rezultacie tych zmian cechy genologiczne przypowieści 
stały się źródłem licznych, choć rozproszonych refleksji i kontrowersji. Przyczyniły 
się do tego przede wszystkim analizy sposobów wykorzystania gatunku przez pi-
sarzy romantycznych 11.

Głowiński, analizując wierszowane przypowieści Norwida, znacząco poszerzył 
rozumienie gatunku o nowe, niezwykłe konteksty użycia (np. kontekst historiozo-
ficzny) oraz o dyskursywność (perswazyjność). Określił również wyróżniki struktu-
ralne paraboli, zwracając uwagę na brak wyróżników tematycznych, w których 
panuje dość duża dowolność. Jednocześnie wypracował, wspomniane już, istotne 
pojęcie alegorii ciągłej, która – w przeciwieństwie do postaci izolowanej – zostaje 
rozwinięta w narrację sfabularyzowaną. Badacz podkreślił podatność gatunku na 
łączenie się i współwystępowanie z innymi, przez co szczególnie ważny okazuje się 
kontekst gatunkowy, w jakim parabola zostaje wykorzystana. Już w kolejnym, 
napisanym niespełna 10 lat później, artykule zatytułowanym Cztery typy fikcji 
Głowiński formułuje koncepcję fikcji parabolicznej (obok fikcji mimetycznej i gro-
teskowej), która charakteryzuje się brakiem autonomiczności, celem jej jest bowiem 
naprowadzanie na znaczenie znajdujące się ponad nią 12.

Podążając tym tropem, Owczarz używa pojęcia paraboliczności dla zdefiniowa-
nia mimetyczności powieści-paraboli i nazwania zjawisk zachodzących w obrębie 
gatunku w literaturach romantycznej i współczesnej, dokonuje również rozróżnie-
nia między parabolą a parabolicznością. Pierwszą nazywa teksty, w których nastę-
puje redukcja („ograniczenie, umiar, kreacja”) tego, co szczegółowe, w celu ekspo-
nowania sensów ogólnych (powieści Kafki), drugą natomiast – teksty, w których 
totalność próbuje się uchwycić przez nadanie sensu „widocznemu” („multiplikacja, 
nadmiar, gdy wszystko coś znaczy, gdy powiedzieć wszystko o wszystkim znaczy 
pochwycić w bezmiarze sensów pozornych choćby pozór sensu prawdziwego”) 13. 
Dodatkowo jednak Owczarz podkreśla, że obecnie panuje tendencja do nazywania 
parabolicznym każdego utworu, który domaga się – w części lub w całości – dwu-
stopniowej interpretacji semantycznej, co z kolei ogranicza użycie takich terminów, 
jak alegoria, symbol, metafora 14. 

Podobnie postępuje Anna Martuszewska. Badaczka, analizując przemiany 
w gatunku na przestrzeni epok, doszła do wniosku:

paraboliczność jest takim typem fikcji, do którego dostępność z naszego aktualnego świata jest możliwa 
tylko na pierwszym, literalnym poziomie, a dostępność do poziomu sensów naddanych osiągana jest 
dopiero poprzez ten pierwszy 15.

W rezultacie paraboliczność została dowartościowana jako kategoria estetycz-
na – podobnie jak groteskowość czy satyryczność. W pracy poświęconej parabolom 
pozytywistycznym badaczka zwróciła również uwagę na charakterystyczne elemen-
ty sygnalizujące istnienie drugiego planu: postaci znaczące, alegorie i personifika-

11 Zob. G ł o w i ń s k i, Norwida wiersze-przypowieści. – O w c z a r z, op. cit.
12 G ł o w i ń s k i, Cztery typy fikcji, s. 28.
13 O w c z a r z, op. cit., s. 90.
14 Ibidem, s. 92.
15 M a r t u s z e w s k a, Parabola czy paraboliczność?, s. 55.
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cje cech, postaw i uczuć, podtytuły 16. Morawiec, analizując utwory paraboliczne 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, do wymienionych tu sygnałów metaforyczności 
dodał także: analogie, stosowanie wielkiej litery, porównania i metafory, symbole 
oraz odniesienia metatekstowe i intertekstualne. Natomiast sam w stosunku do 
prozy Herlinga-Grudzińskiego decyduje się na użycie terminu „paraboliczność”, 
zwracając tym samym uwagę na współwystępowanie w tej twórczości rozmaitych 
zjawisk literackich. Odróżnia jednak wyraźnie paraboliczność jako cechę tekstu od 
zabiegu parabolizacji, który: 

polegałby na takim dwupłaszczyznowym (nakierowanym na niedosłowny) sposobie kształtowania utwo-
ru, by stawał się nośnikiem znaczeń najogólniejszych – w rodzaju propozycji całościowej formuły ludz-
kiego życia, zagadnień poznania oraz struktury rzeczywistości – znaczeń odwołujących się do pewnego 
p o r z ą d k u  poza utworem 17. 

Porządkiem tym – według badacza – może być doktryna światopoglądowa, 
moralna czy religijna lub zespół przekonań funkcjonujących w danej wspólnocie, 
może być on także ustanowiony jednorazowo i indywidualnie przez autora, oczy-
wiście przy założeniu polemicznego odwołania się do modelu istniejącego, więc 
podobnie jak Maciej Michalski i Michał Głowiński uznaje Morawiec dyskursywność 
za niezbywalną cechę utworów parabolicznych. Czyni jednak zastrzeżenie, że takie 
odniesienia mogą być słabiej zaznaczone w tekstach stanowiących ilustrację/przy-
kład pewnego problemu czy założonej tezy. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim 
przypadku w tekście występują treści sugerujące pole odniesień: symbole, aluzje, 
metafory, komentarze, niedopowiedzenia itp.

Duża rozbieżność, tak w terminologii, jak i w sposobie ujmowania cech gatun-
kowych, wynika przede wszystkim z dynamiczności gatunku i skłonności do łącze-
nia się z innymi ujęciami genologicznymi. Nie jest jednak właściwe odcinanie się 
od klasycznej formy gatunkowej i jej źródeł biblijnych. Jak konstatuje Bednarek 
w pracy na temat małych form narracyjnych:

Podejście architekstualne wydaje się trafniej ujmować dynamikę funkcjonowania paraboli: pozwa-
la zarazem zachować łączność z najbardziej wyrazistą i paradygmatyczną nowotestamentową tradycją 
oraz ukazać transformację, zrywanie z nią – o różnej sile, i świadczące o odmiennych interpretacjach 
tejże we współczesnych małych formach narracyjnych 18.

Definiując wyróżniki gatunkowe, warto więc zwrócić uwagę na zmieniające się 
sposoby funkcjonowania paraboli na przestrzeni epok, a przede wszystkim na 
ujęcia romantyczne oraz na realizacje w kolejnych epokach, aż do współczesności. 
Stałe w gatunku okazały się niewątpliwie takie cechy, jak istnienie dwóch planów: 
literalnego i ogólnego, dyskursywny, filozoficzny charakter, w którym bardzo dużą 
rolę odgrywa odbiorca, oraz wyzwanie intelektualne, znacząco ograniczające grono 
odbiorców. To, co zmienne w paraboli, to odejście od warunku schematyczności 
fabuły i poszerzenie zbioru zagadnień o treści filozoficzne, egzystencjalne i politycz-
no-społeczne. Dyskursywność gatunku również nabrała innych cech, często stając 

16 Zob. M a r t u s z e w s k a, Alegoria i symbol w późnopozytywistycznej paraboli, s. 26–27.
17 M o r a w i e c, op. cit., s. 139.
18 B e d n a r e k, op. cit., s. 242.
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się przestrzenią przeżyć i przemyśleń osobistych, subiektywnych. Dlatego założenie 
Głowińskiego, że wyznaczniki gatunkowe mają charakter strukturalny, a nie te-
matyczny, wydaje się zbyt kategoryczne 19, ponieważ przestrzeń drugiego planu 
bardzo często, tak pod względem przywoływanych treści, jak i sposobu ich podej-
mowania, czyli dyskursywności, jest czynnikiem decydującym i wywierającym wpływ 
na pozostałe elementy tekstu. Z tego właśnie powodu możemy rozróżnić parabole  
– przykłady czy podobieństwa, w których rozbudowane do opowiadania porównanie 
stanowi ilustrację pewnej prawdy. Sprawdza się tutaj formuła schematycznej fa-
buły i stypizowanych postaci. Gdy jednak rozrasta się przestrzeń dyskursu i na-
biera charakteru refleksji, np. w parabolach romantycznych, zarazem bardziej 
intensywnie pojawiają się w fabule znaki/symbole wskazujące na istnienie drugie-
go planu, a ponadto wzrasta wieloznaczność oraz subiektywizm tekstu. W parabo-
lach z przełomu XIX i XX wieku można zauważyć intensyfikację form symbolicz-
ności, postępujący proces przekształcania alegorii w formę bardziej wieloznaczną, 
co ma na celu przede wszystkim zwiększenie poziomu uogólnienia oraz wieloznacz-
nej obrazowości 20. 

Zjawisko to stało się charakterystyczną tendencją kolejnej epoki 21. Widać więc, 
że kierunek zmian genologicznych oscyluje wokół niezbywalnego elementu gatun-
ku, jakim są różnorodnie pojmowane tajemnice świata i życia, a celem niekoniecz-
nie staje się jednoznaczne jej odkrycie, ale samo przywołanie. To w dużej mierze 
zasługa tekstów romantycznych. Można zatem stwierdzić, iż następny wyróżniają-
cy się kierunek przemian stanowi opozycja dwóch dominujących tendencji: alego-
rycznej jednoznaczności i symbolicznej wieloznaczności paraboli 22, i w zależności 
od ich układu kształtuje się charakter tekstu, w rozdarciu między tym, co należy 
do porządku przybliżania tajemnicy, złożoności świata i przeżyć, a tym, co chce 
jasno zakomunikować autor – prawdy własnej. Dlatego w parabolach budujących 
tezę widać ciążenie ku polemice, zmniejsza się dystans narratorski aż do ujawnie-
nia się (wprost) mówiącego, który wyraża swoją opinię, komentuje i dokonuje 
podsumowania 23. W takiej formie parabola zbliża się do realizacji typowych dla 
mowy ezopowej, czyli do zakodowanych w fabule tematów społecznych i politycz-

19 G ł o w i ń s k i, Norwida wiersze-przypowieści, s. 76.
20 Sama obrazowość przekłada się na psychizację, uzewnętrznienie się podświadomości np. za po-

mocą techniki onirycznej, popularnej w modernizmie. Zob. M a r t u s z e w s k a, Alegoria i symbol 
w późnopozytywistycznej paraboli, s. 34–35.

21 Zob. M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i prak-
tyka. Kraków 1975, s. 137.

22 Te dwie tendencje zauważyć możemy w utworach C. Norwida, o których G ł o w i ń s k i  (Norwida 
wiersze-przypowieści, s. 107–109) pisze, że są przestrzenią przeżyć i tajemnicy, a zarazem zawie-
rają elementy perswazyjne. Pojawiają się również w kolejnych epokach, szczególnie zaś widoczne 
wydają się w parabolach współczesnych. 

23 Na tej podstawie M i c h a l s k i  (op. cit., s. 136–140) wprowadza rozróżnienie, według kryterium 
charakteru wymowy utworu, a tym samym kompozycji – na parabole narracyjne (o bardziej wyra-
zistej dyskursywności, ukazanej często już w planie literalnym w komentarzach narratorskich) 
oraz kreacyjne (skupione na przedstawianiu zjawisk, w których dyskursywność przeniesiona jest 
do planu ogólnego). Przyjmując zaś kryterium sposobu prezentacji problemu, badacz dzieli teksty 
paraboliczne na dedukcyjne (nakreślające problem oraz jego osąd) i indukcyjne (ostentacyjnie 
pozbawione rozwiązania lub eksperymentujące z możliwościami interpretacji). 
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nych. Ukształtowanie fabularne części utworów Mrożka dotyczących sytuacji poli-
tycznej państwa, które znajduje się w matni totalitaryzmu, zaczyna funkcjonować 
na podobieństwo bajki, ryzykując utratą swojej uniwersalnej wymowy. Teksty 
paraboliczne przemieszczają się pomiędzy różnymi biegunami – począwszy od lite-
ratury moralizatorskiej i dydaktycznej, z której się wywodzą, aż po refleksyjno-fi-
lozoficzną i egzystencjalną.

Teksty paraboliczne są przestrzenią dyskursu, w jakiej odbywa się nie tylko 
polemika z tym, co zastane, ale także próba zrozumienia świata i odnalezienia w nim 
własnego miejsca. To jednak nie taka nowa cecha, ta przestrzeń pojawiła się rów-
nież w dziełach klasycznych o charakterze dydaktyczno-moralizatorskim i zawiera 
się w formule mądrości. Znawcy Biblii wielokrotnie zwracają uwagę na takie cechy 
gatunku, jak tajemnica, szyfrowanie rzeczywistości oraz elitarność. Roland Meynet 
w następujący sposób opisuje jego charakter:

Przypowieść jest niewątpliwie mową enigmatyczną, która ma na celu spowodować zaskoczenie, 
zdziwienie, zachęcić do refleksji. a mówiąc inaczej – przypowieść to wezwanie do mądrości 24. 

Ten wyznacznik okazuje się wspólny dla wszystkich realizacji gatunku. Dlate-
go Bednarek podsumowuje swoje rozważania konstatacją:

Przypowieści także w XX wieku pozostają „wezwaniem do mądrości” tylko dla wybranych, ponieważ 
ich prawda musi być jednocześnie prawdą „tego, który je opowiada, ale również tego, który słucha”. 
Warunkiem lektury empatycznej są wspólne tekstowi i czytelnikowi wartości 25.

Ten filozoficzny wymiar tekstów parabolicznych, niezwykle popularny w litera-
turze współczesnej, podkreśla Michalski. Formułuje również trzy cechy, które 
w obrębie literatury filozofującej umiejscawiają parabolę jako strategię: fikcyjność 
(z czym łączy się obrazowość, swoista ekspansywność i totalność), szczególnego 
rodzaju dwupoziomowość znaczeniowa (poziom literalny i sensów ogólnych oraz 
zintegrowana z nimi specyficzna referencja, wieloznaczność czy otwartość ázwią-
zana z niedopowiedzeniemñ) i znamienna relacja autor–tekst–odbiorca, charakte-
ryzująca się przede wszystkim mówieniem nie wprost, „kodowaniem” tekstu i takim 
jego ukształtowaniem, aby jak najbardziej zaangażować czytelnika 26. Tak rozumia-
na specyfika gatunku zgadza się z wcześniej opisywanymi kierunkami zmian, po-
szerzającymi sposoby jego funkcjonowania w literaturze.

Paraboliczne ujęcie doświadczenia człowieka w świecie Zagłady,  
w świecie po Zagładzie... Szukając gwiazd Marka Hłaski 27

Parabola funkcjonuje również wśród wielu innych form gatunkowych w dyskursie 
na temat Zagłady. Zjawisko to zaskakuje, ponieważ w grupie dzieł traktujących 
o tym doświadczeniu wykorzystanie literackości – także w tej szczególnej formie, 

24 R. M e y n e t, Język przypowieści biblijnych. Przeł. A. W a ł ę c k i. Kraków 2005, s. 8.
25 B e d n a r e k, op. cit., s. 273.
26 Zob. M i c h a l s k i, op. cit., s. 108.
27 M. H ł a s k o, Szukając gwiazd. W: Opowiadania. Paryż 1963. Dalej do pozycji tej odsyłam skró-

tem H. Liczby po skrócie oznaczają stronice.
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jaką stanowią gatunki utrwalone w tradycji – jest rzadkim sposobem radzenia 
sobie z problemem niewyrażalności traumy i przeżyć ekstremalnych. Hłasko w opo-
wiadaniu z 1963 roku wykorzystał parabolę do przedstawienia historii o Zagładzie. 
Przypowieść to gatunek tradycyjnie związany z treściami moralistycznymi i zamie-
rzeniami dydaktycznymi, a w jej nieuniknionej tendencji do uniwersalizowania 
Zagłada stanowi chyba ostatni temat, jaki można zaprezentować w takiej formie. 
Każdy gatunek łączy się z wyraźnie określoną filozofią, w gatunkach parabolicznych 
treść odgrywa rolę służebną wobec przekazu. Znaczenie literalne ustępuje miejsca 
znaczeniu symbolicznemu. Powiązanie tych dwóch elementów: treści o doświad-
czeniu ekstremalnym i nieopisywalnym oraz formy zamkniętej, aż do bólu przewi-
dywalnej i konsekwentnie zmierzającej do uogólnienia, wydaje się totalnym niepo-
rozumieniem, wręcz paradoksem. 

Analizując jednak formalne i treściowe elementy opowiadania Szukając gwiazd, 
trudno oprzeć się wrażeniu, że etycznie wszystko chyba jest właściwe. Na czym 
polega więc mechanizm połączenia formy nie dopasowanej do wyrażanej treści? 

Bohaterowie opowiadania to dwoje dzieci. Pozbawienie głównego bohatera 
imienia stanowi oczywisty zabieg uniwersalizujący. Obiekt jego uczuć, żydowska 
dziewczynka, nosi archetypiczne imię Ewa, co również może symbolicznie oznaczać 
zarazem każdą kobietę i każdą Żydówkę. Tekst rozpoczyna się od meritum: „Chłopiec 
miał dziewięć lat, był zakochany i wiedział już, że zakochany jest na całe życie” 
(H 127). Od pierwszych linijek wprowadzani zostajemy w świat odwróconych ról, 
zbudowany na opak. Małe dzieci doświadczają wielkich uczuć i zachowują się jak 
dorośli, narrator wszechwiedzący zapowiada, iż będzie to zakochanie „na całe życie”, 
a Ewa – jako dziecko – paradoksalnie może wychodzić z domu tylko po zmroku. 
Między dziećmi rośnie uczucie oparte przede wszystkim na ciekawości, w nie okre-
ślonej zaś dokładnie przestrzeni poza nimi rozwija się złowieszcza historia. Nigdy 
nie mówi się o niej wprost, lecz sygnały docierają do odbiorcy od samego początku. 
Opuszczając miejsce spotkań, dzieci wracają do dwóch oddalających się od siebie 
światów. Czytelnik przez cały czas odbiera niedosłowne sygnały tego, co nadejdzie: 
„Odwrócił się [chłopiec] nagle i popatrzył na nią [tj. Ewę], ale nie widział jej twarzy; 
widział tylko w ciemności błysk piły stojącej w kącie” (H 128).

Błysk piły stanowi zapowiedź losu dziewczynki, odciąga uwagę od jej osoby jak 
przedmiot magiczny, pochłania jej obecność. Jest nie tylko znakiem, ale i aluzją 
pełniącą podwójną funkcję – w porządku treści to prefiguracja wydarzeń, w porząd-
ku znaczeń to symbol Zagłady. Ewa zdaje się rozpływać w rzeczywistości, odrealniać 
się i umykać opisowi. Coraz bardziej zaczyna być częścią świata, który zanika. 
Wplątana w sieć relacji, rozdarta między rodziną (przede wszystkim ojcem) a chłop-
cem, który wywiera na nią coraz większą presję. Traktowana przedmiotowo, nie-
ustannie działa pod wpływem różnego rodzaju przymusów. Ostatecznie „dorosłość” 
– utożsamiana z posiadaniem dziecka – przerywa zależność dziewczynki od ojca. 
Obydwoje zakochani zdają się interpretować przedwczesny akt inicjacji seksualnej 
jako jedyną możliwość zyskania wolności. Sam narrator wszakże zwraca uwagę na 
odwrócenie naturalnego porządku, przyspieszenie i wymuszenie pewnych doświad-
czeń, naturalnych w porządku dorastania.

Kiedy ma się dziewięć lat, to nie wie się jeszcze, czym jest pożądanie, bo wtedy pożądanie zastępu-
je ciekawość i zdziwienie, którego dostarcza drugie ciało [...]. Ale o tym, iż ta ciekawość silniejsza jest 
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od pożądania, chłopiec nie wiedział. Siedział na kupie trocin obok dziewczynki, wodził rękami po jej 
ciele i wiedział tylko, że jest zakochany na całe życie. [H 128]

Akt inicjacji seksualnej to pomysł chłopca, który stara się wszystko zorganizo-
wać, a szczególnie zdobyć wiedzę. Dziewczynka zdaje się bezwolnie ulegać jego po-
mysłom, jakby straciła wiarę, że ma jeszcze inne możliwości. Dialogi między boha-
terami przepełniają niedopowiedzenia, które w istocie powodują kondensację treści. 
Zdania pozornie są poszarpane, niepełne, tak jakby bohaterowie nie potrafili się ze 
sobą komunikować, a ich relacje były ułomne. Z drugiej zaś strony, oszczędność 
słów wydaje się warunkiem wypowiedzenia. Ułomny język wskazuje na to, co kryje 
się za nim – niemożliwe do zwerbalizowania doświadczenie. Starając się, żeby nie 
doszło do głosu to, co skrywa się w głębi, paradoksalnie demaskuje się traumę. 
Niewyrażalność to zatem również ważny problem w paraboli Hłaski. Nieliczne słowa 
nabierają większego znaczenia, dzięki temu zostają zachwiane proporcje między 
tym, co wyrażone, a tym, co także należy do świata opowieści, ale przedstawić się 
nie da. Jednak z fragmentarycznych dialogów, które silnie dynamizują akcję, moż-
na domyślać się sensu zdarzeń:

Dziewczynka wyszła. Młody Nadera patrzył za nią, dopóki nie weszła do domu i nie zamknęła drzwi.
– Co to za frajerka? – zapytał.
– Taka jedna – odpowiedział chłopiec.
– Z Warszawy?
– Tak.
– Czarna – powiedział kolega w zamyśleniu. – I włosy ma czarne, i oczy ma czarne. [H 130]

Tak naprawdę Nadera odkrywa tajemnicę dziewczynki, ale chłopiec źle inter-
pretuje sytuację. Ulegając zazdrości, wdaje się w bójkę i zwycięża w niej, odczuwa-
jąc chwilową pewność: „Nie boję się nikogo, nikogo”. Narrator stwierdza: „wierzył 
teraz w to, co mówił [...]” (H 130). Chłopiec w rzeczywistości nie jest świadomy tego, 
że przegrał. Nadera, w utworze reprezentujący świat zła i przemocy, dzięki któremu 
dzieci miały odkryć sekret dorosłości, wchodzi w posiadanie tajemnicy rodziny Ewy, 
przez co zadecyduje również o jej losie, skazując ją na śmierć. Ostatecznie jednak 
wszyscy inni bohaterowie, oprócz chłopca, okazują się świadomi tego, w jakiej 
sytuacji znajduje się Ewa i jej rodzina. W domu bohater nie może powiedzieć ojcu, 
co się stało, ponieważ nie chce, żeby dowiedziała się o tym matka. Pomiędzy człon-
kami rodziny istnieją tajemnice i niedopowiedzenia. Ojciec i syn pomijają osobę 
matki, nie wprowadzają jej w świat przeżyć chłopca, ojciec odgrywa jedynie rolę 
powiernika czy doradcy. Chłopcu wydaje się, że usamodzielnienie się i uniezależ-
nienie od matki (synowi ciąży jej nadopiekuńczość) może być również krokiem ku 
dorosłości. Bohater, nieświadomy tego, co naprawdę się dzieje, maszeruje na miej-
sce kaźni zawstydzony tym, iż matka wzięła go za rękę jak dziecko.

Matka w pierwszej części opowiadania jest pozbawiona znaczenia, wydaje się 
nieobecna. Ale w akcji finalnej to ona stanowi jedyne oparcie dla chłopca, zostaje 
z nim w momencie krytycznym i trzyma za rękę wbrew jego woli. Ostatecznie chło-
piec nie żałuje, że zamiast ojca towarzyszy mu matka. Przy niej może zachować się 
jak dziecko, nie musi udawać i wolno mu płakać. To matka jest na miejscu, stawia 
czoła sytuacji, narrator zdaje się zdejmować z kobiety ciężar winy przypisywanej 
ojcu. Matka wypełnia swoją powinność, starając się chronić dziecko, a jednocześnie 
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próbuje wpłynąć na decyzję ojca. Uświadamia mu konsekwencje jego postawy: 
w chwili wymagającej działania nie robi tego, czego wcześniej uczył syna, jego słowa 
i czyny rozmijają się ze sobą, nie akceptuje on ucieczki i uniku, jednak w momencie 
próby postępuje wbrew głoszonym zasadom. Kobieta nie ma wyboru, nie może 
przeciwdziałać złu, ale próbuje ostrzec rodziców Ewy przed niebezpieczeństwem. 

Postaci w opowiadaniu są zarazem symboliczne i schematyczne. Ich charakte-
rystyka ogranicza się tylko do opisu zachowania w kilku sytuacjach i poprzez 
strzępy dialogów. Ojciec przed wojną pracował jako nauczyciel. Chłopiec traktował 
go jak wzór, rodzic jednak nie wytrzymał presji rzeczywistości i okazał się zbyt 
słaby. Do końca, nawet przygotowując się do odejścia, szukał moralnego czy reli-
gijnego uzasadnienia wydarzeń i własnej postawy:

Może Bóg zachowa Niemców, a zachowa ich na pewno. Ja myślę, że ze wszystkich narodów oni 
właśnie są najbardziej potrzebni Bogu i dlatego ich zachowa. Żeby wszyscy ludzie wiedzieli i czuli, jak 
wygląda zło. Tylko po to, aby można było wybierać dobro. [H 131]

Wypowiadane zdania już w swojej strukturze zawierają sprzeczność logiczną 
i ostentacyjną fałszywość, potencjalność łączy się z pewnością co do Boskich po-
czynań i planów. Niemców uznaje ojciec za narzędzie w rękach Boga użyte do 
uświadomienia ludziom istnienia Zła i umożliwienia im wyboru dobra. Sam jednak 
odkłada decyzję na nieokreślone później, wybierając ucieczkę i pozostawiając ro-
dzinę samą sobie w obliczu egzekucji. Pełne patosu wypowiedzi są w istocie całko-
wicie pozbawione znaczenia, ale dla dziecka stanowią niezrozumiałe obciążenie. 
Ostatnie słowa np. brzmią jak klątwa i zdają się odgrywać taką rolę: „I powiedz mu, 
żeby dobrze patrzył, jak będą ich zabijać. Niech patrzy i niech się uczy. I niech ich 
pamięta przez całe swoje życie” (H 132).

Zagłada Żydów została potraktowana jako proces przyspieszonej edukacji, 
inicjacja dziecka w Zło i główne odniesienie dla dalszego życia – a więc jako wyda-
rzenie o charakterze mitycznym 28. Chłopiec ostatecznie jedynie w towarzystwie 
matki jest zmuszony do pełnienia funkcji bezwolnego świadka, potem zaś całe jego 
życie ułoży się w cieniu tego, co zobaczył. Nigdy od narzuconej mu roli już się nie 
uwolni. Stracił niewinność i zarazem stracił szansę na dojrzałość. Pozbawiony 
został również oparcia w ojcu i w świecie wartości, który odszedł wraz z nim. Same 
wartości zaś okazały się jedynie bezużytecznymi frazesami, bezradnymi wobec 
nowej rzeczywistości. Z tego też powodu Paweł Dobrosielski stawia tezę o archety-
piczności opowiadania, ponieważ los wszystkich kolejnych postaci stworzonych 
przez Hłaskę będzie pewnego rodzaju powtórzeniem:

Chłopiec, główny bohater Szukając gwiazd, będzie później wszystkimi mężczyznami w powieściach 
i opowiadaniach Hłaski. To tutaj właśnie rozegrał się ów mityczny początek, wrzucenie w świat Holo-
kaustu, które na zawsze określiło kondycję egzystencjalną człowieka, jego niemoc zbudowania pozy-
tywnych relacji z drugim, niemożność dokonania jakiegokolwiek wyboru, skazanie na los losera, nie-
wiarę w marzenia i złudzenia 29.

28 Można tu zauważyć tendencję do mieszania gatunków i wspierania się różnymi konwencjami 
w procesie wypowiadania doświadczenia Zagłady. 

29 P. D o b r o s i e l s k i, Opowiadanie Marka Hłaski „Szukając gwiazd” jako parabola Holokaustu 
i mityczne „wydarzenie początkowe” w twórczości pisarza. „Zagłada Żydów”. Studia i materiały 
nr 4 (2008), s. 411.

I-6.indd   122 2017-06-12   12:41:46



MONIKA SIEKAŃSKA   Paraboliczna opowieść o Zagładzie 123

Bohaterowie przedstawieni w opowiadaniu pozbawieni są konkretnych cech 
jednostkowych. Zarysowani schematycznie, charakteryzowani jedynie za pomocą 
zachowań i słów pełnią funkcję przykładów uniwersalnych postaw wobec życia 
i kolei losu, zależnych od historycznego fatum Zagłady. Nie wiadomo, skąd pocho-
dzi Zło i dlaczego podporządkowuje sobie rzeczywistość 30. Ewa reprezentuje świat 
osobny, choć bliski, ale ostatecznie bezpowrotnie, bez przyczyny i bez śladu znisz-
czony. Matka, jak się zdaje, jest przedstawicielką tych, którzy współuczestniczą 
w losie Żydów, nie umiejąc go jednak odmienić ani przynieść pocieszenia. Ojciec 
może reprezentować ludzi czasów przedwojennych. Zarówno on, jak i jego mądro-
ści stały się całkowicie bezużyteczne, tym bardziej że bohater nie potrafi także 
unieść brzemienia bycia świadkiem, stosuje uniki i ucieka od odpowiedzialności. 
Te wszystkie okoliczności wpływają na psychikę chłopca, który stanowi figurę 
człowieka współczesnego, całkowicie samotnego; ma świadomość utraty, choć nie 
wie, czego został pozbawiony. Jego tożsamość jest niepełna, inicjacja niedokonana, 
a jednak musi on funkcjonować w świecie, który go rozczarował. 

Parabola, jaką autor się posłużył do przedstawienia losów chłopca, wykorzystu-
je również schemat prozy inicjacyjnej. Planowany akt inicjacji seksualnej – a zamiast 
tego przeżycie inicjacji w śmierć i nicość – to także opowieść o dorastaniu w cieniu 
Zagłady, metafora losu mimowolnego świadka Holokaustu i egzystencji naznaczonej 
pustką. Poza wydarzeniami przełomowymi w życiu chłopca mamy do czynienia też 
z odwróconym procesem edukacji, którego przeznaczeniem nie jest dorastanie, lecz 
niemożność dorośnięcia. Gdyby potraktować kolejne utwory pisarza jako następne 
odsłony biografii bohatera, to należałoby uznać, że to nie tylko inicjacja w tradycyj-
nym porządku niedokonana, a w nowym odwrócona, ale również proces nieskoń-
czony, ciągle przeżywany od początku. Cechę wspólną życiorysów wielu bohaterów 
Hłaski stanowi zdobycie wiedzy na temat tego, że świat jest zły, pozbawiony miłości, 
i rozczarowanie jego fałszem. Także w tym właśnie opowiadaniu świat aktualnych 
wartości okazuje się płytki, co udowadniają słowa i postawa ojca. Podobnie chowa-
nie się za pustymi frazesami, przybieranie maski i udawanie występuje również 
w innych utworach Hłaski. Słowa całkowicie tracą znaczenie, jak w opowiadaniu 
Najświętsze słowa naszego życia 31. Jest to sytuacja tragiczna – związana z pozba-
wieniem człowieka oparcia w świecie naznaczonym brakiem, skazanie na całkowitą 
samotność. Przywołajmy sąd Karola Ludwika Konińskiego:

Czy katastrofa jawnie przypadkowa pozbawiona jest tragicznego piękna i w ogóle t r a g i z m u? 
Ależ właśnie ta niewspółmierność przyczyn z wielkością katastrofy stwarza nowy tragizm: tragizm 

ostatecznego osamotnienia. Nie ma kogo przeklinać, bo nie ma autora katastrofy [...] 32.

Słowa te zdaje się również potwierdzać postać Niemca, który tuż przed egzeku-
cją pociesza dziewczynkę i każe jej przynieść lalkę, poucza też policjanta chcącego 
odebrać Ewie zabawkę:

– Dlaczego jej to odbieracie? – zapytał Niemiec.
– Chciałem dla dziecka – powiedział policjant.

30 Tym samym utwór Hłaski wpisuje się również w wielowiekową reprezentację toposu unde malum.
31 M. H ł a s k o, Najświętsze słowa naszego życia. W: Opowiadania. Wyd. 2. Warszawa 1998.
32 K. L. K o n i ń s k i, Straszny czwartek w domu pastora. W: Pisma wybrane. Warszawa 1955, s. 61.

I-6.indd   123 2017-06-12   12:41:47



ROZPRAWY I ARTYKUŁY124

– Przecież widzicie, że to też jest dziecko – powiedział Niemiec. – Dziwny z pana ale człowiek. Niech 
pan się wstydzi. [H 134]

Absurdalny dialog, prowadzony w obecności dziewczynki i poprzedzający jej 
egzekucję, staje się prefiguracją absurdalnej sytuacji. Po nim następuje relacja 
narratora na temat serii zabójstw. Trudno tutaj doszukać się podziału na dobrych 
i złych. Nadera donoszący na Ewę sam pochodzi z rodziny naznaczonej przemocą, 
jego ojca i chorego brata rozstrzelali Niemcy, w tym wypadku Niemiec w niczym nie 
przypomina oprawcy. Postaci występujące w utworze są bezradne, bezmyślne, 
postępują czasami okrutnie lub uchylają się od odpowiedzialności, wszystkie jednak 
wydają się tylko marionetkami na planie Historii. Świat, w którym wydarzyła się 
Zagłada, odmawia ludziom prawa do poczucia sensu i naznacza egzystencję czło-
wieka tragizmem 33.

Fabuła opowiadania jest typowa dla klasycznej paraboli, silnie uschematyzo-
wana i uboga w realia, podobnie jak świat przedstawiony 34. Mamy tu do czynienia 
z taką realizacją gatunku, która skupia się na prezentacji tajemnicy i złożoności 
świata w perspektywie kataklizmu Zagłady, nie ujawnia jednak – poza nielicznymi 
dość istotnymi niedopowiedzeniami w komentarzach narratorskich – polemicznego 
stosunku autora. Wieloznaczność zawarta w świecie przedstawionym odsyła wszak-
że konsekwentnie do wieloznaczeniowości utworu, wskazując na przestrzeń dys-
kursywną, a główną zasadą konstrukcyjną jest tutaj kreacja rzeczywistości, mimo 
dialogicznej struktury utworu. 

W pierwszej części opowiadania akcja opiera się przede wszystkim na krótkich 
dialogach i wolno posuwa się do przodu. Bohaterowie szukają recepty na zyskanie 
dorosłości, utożsamianej z wolnością. Mimo nielicznych, nieomal niewidocznych 
elementów symbolicznych, które dopiero w kontekście całości można odczytywać 
jako sygnały, fabuła rozwija się w taki sposób, że nic nie zapowiada późniejszej 
katastrofy. Natomiast druga część kończy się gwałtownie i dramatycznie. Całość 
organizują trzy punkty zwrotne w akcji: bójka z Naderą, odejście ojca i rozstrzela-
nie rodziny Ewy. Widać wyraźnie, że świat jeszcze przed „ostatecznym rozwiązaniem” 
jest przepełniony agresją (przykuwanie brata Nadery łańcuchem, przemoc i pijań-
stwo jego ojca, strach Ewy przed ojcem, kolejna bójka między chłopcem a Naderą), 
która narasta, aż do finalnej kulminacji. Brakuje też postaw pozytywnych, które, 
być może, celowo się tutaj pomija. Członkowie rodziny Ewy już nie chcą się ukrywać, 
przekonani, że i tak spotka ich śmierć, ojciec chłopca ucieka przed odpowiedzial-
nością, odchodząc tuż przed egzekucją, rodzina Nadery donosi. Dialogi wypełnia-
jące większość utworu są raczej elementem retardacyjnym. Pokazują bezradność 

33 Zob. M. J a n i o n, Tragizm. W: Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie. Gdańsk 
1972, s. 75.

34 Według S ł a w i ń s k i e g o  (op. cit.) „Parabola zawiera niejednokrotnie rozwiniętą fabułą, jednakże 
jest ona z racji swego przykładowego charakteru silnie uschematyzowana i uboga w realia, które 
podlegają tu rygorystycznej selekcji ze względu na nadrzędny sens utworu”. Zob. też G ł o w i ń s k i, 
Cztery typy fikcji narracyjnej, s. 29–30. – A b r a m o w s k a, op. cit., s. 38. – O w c z a r z, op. cit., 
s. 92–93. I. R e i d  (The Short Story. London 1977) natomiast uznaje oszczędność stylu za po-
wszechną cechę współczesnych tekstów narracyjnych, która nadaje im wartość paraboli, mimo iż 
wykazuje się często o wiele bardziej otwartym zakończeniem. Badacz uważa, że skrótowe tema-
tyczne twierdzenie wynikające z konturu opowieści zawsze sugeruje paraboliczność.
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bohaterów wobec mechanizmu Zagłady i działań osób w nią zaangażowanych. Nikt 
nie potrafi przeciwstawić się katastrofie i nikt nawet nie próbuje tego zrobić. Trze-
cioosobowy narrator nie tłumaczy wydarzeń, oszczędnie komentuje 35 i niewiele 
tłumaczy, bardzo często znacząco milczy w sytuacjach niejasnych, jak w przypad-
ku przywoływanej już tu sceny w szopie, gdy chłopiec dostrzegł piłę: „nie widział 
jej [tj. Ewy] twarzy; widział tylko w ciemności błysk piły stojącej w kącie”.

Narrator nie komentuje również żadnych zdarzeń ani postępowania postaci. 
Jego wiedza ujawnia się jednak w znajomości historii z przeszłości i przyszłości. 
Jest to także charakterystyczna cecha gatunku: narrator wszechwiedzący, trzecio-
osobowy i zdystansowany wobec zdarzeń, skupiony na faktach. Choć nie ingeruje 
w świat przedstawiony, to ustanawia znaczącą klamrę, otwierając swoim komen-
tarzem fabułę i wygłaszając ostatnie słowo. W obu wypowiedziach mówi się też 
o tym samym: o miłości. W rezultacie stanowi to jeden z zabiegów uogólniających, 
a równocześnie wskazuje na najważniejszą motywację ludzkich działań: poszuki-
wanie miłości. Wszystkie elementy utworu podporządkowane są nadrzędnemu 
celowi – przedstawienia kondycji człowieka powojennego, skażonego przeżyciem 
ekstremalnego zła i obciążonego zarzutem niepodjęcia żadnego działania, człowie-
ka niezdolnego do miłości, a zarazem desperacko jej potrzebującego.

W opowiadaniu Szukając gwiazd występują również charakterystyczne dla 
gatunku symboliczne sygnały związane z drugim planem. Choć fabuła jest sche-
matyczna, jednak nie tylko odsyła do planu ogólnego, ale sama znaczy. Taki element 
symboliczny w treści utworu stanowią np. puste klatki po królikach. Zwierzątka 
były kiedyś ulubieńcami chłopca. Stracił je w wyniku grabieży. Przeżył tę pierwszą 
stratę tak bardzo, że nie chciał już nowych zwierząt, lecz zachował klatki, które 
zrobił razem z ojcem. To właśnie pamiątki po królikach mają stać się przedmiotem 
wymiany z Naderą, ceną za zdradzenie tajemnicy, dzięki której wejdą z Ewą w do-
rosłość. Zanim dziewczynka zniknie z życia chłopca (w tak samo niespodziewany 
sposób jak króliki), puste klatki zapowiadają jej nieobecność. Grozę przyszłych 
wydarzeń symbolizuje również wyłaniająca się z mroku szopy piła – motyw już 
zasygnalizowany wcześniej – niemy świadek grabieży królików, rozmów między 
bohaterami i bójki z Naderą. Piła przypomina przedmiot magiczny, odwraca uwagę 
chłopca od Ewy i stanowi zapowiedź tego, że później wspomnienie o dziewczynce 
zatrze się w jego pamięci. Chłopiec, spoglądając na Ewę, która stoi w głębi szopy, 
nie widzi jej, dostrzega tylko błysk ostrza piły, przez co obraz twarzy dziewczynki 
zaciera się – to prefiguracja sceny śmierci. Taka wieloznaczność na poziomie fabu-
larnym jest cechą współczesnej paraboli otwartej.

Jak już wskazywałam, przypowieść jako gatunek tradycyjnie wiąże się z tema-
tyką sakralną, moralną, egzystencjalną i filozoficzną. Parabola wyraźnie dąży 
w stronę moralistyki, a znaczenia literalnej treści umieszcza w polu odniesień 
etycznych. Nawet jeżeli Hłasko nie powołuje się na te cechy gatunku, nie da się 
uniknąć tutaj konsekwencji płynących z jego kulturowego zakorzenienia. Forma 
literacka zawsze obciążona jest znaczeniem wypracowanym i zakodowanym w kul-
turze. Stanowi kod podwójny – przekazuje informacje za pomocą treści i przenosi 

35 Właściwie na 8 stronicach opowiadania wypełnionych dialogami mamy do czynienia zaledwie 
kilka razy z komentarzem narratorskim.
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znaczenie za pomocą formy. Ramy gatunkowe przypowieści zostały wykorzystane 
w opowiadaniu Hłaski do zbudowania modelu świata, jednak od początku konse-
kwentnie podważa się jego podstawy. Zderzeniu były poddane pieczołowicie odtwo-
rzona forma gatunku i wymykająca się z ram gatunkowych treść utworu. Najpierw 
zostają zakwestionowane zasady przestrzegane w świecie przedstawionym i odwró-
cony bieg rzeczy, aż wreszcie zaprzecza się wartościom tam panującym. Hłasko 
konsekwentnie ujawnia bezradność narracji i bohaterów wobec nowej organizacji 
świata. Każde słowo wydaje się zbędne, dlatego – mimo ostentacyjnej oszczędności 
wypowiedzi – narracja jakby pęka pod naporem znaczeń. Okazuje się, że pozornie 
trwały i określony porządek ukrywa brak rozwiązania i brak odpowiedzi na przemoc, 
co ostatecznie doprowadza do katastrofy. Nic nie chroni bohaterów: Ewy przed 
Zagładą, chłopca przed pustką i traumą. Cały ciężar tradycji gatunku w przypad-
ku realizacji Hłaski został zanegowany. Mimo filozoficznych frazesów ojca i uogól-
nień narratora nie ma w świecie przedstawionym żadnych wartości ani spójnych 
systemów etycznych. To świat niespełnionej obietnicy, braku rozwiązań i możliwo-
ści pocieszenia. Zagłada zanegowała wszystko i nie da się zaproponować nic w za-
mian. Dla Hłaski, podobnie jak dla wielu innych pisarzy, jest to wydarzenie arche-
typiczne, utożsamiane z początkiem. Ale ten początek, jak pisał Imre Kertész – „ze-
rowy punkt kultury” 36, stanowi całkowitą negację wartości. Mimo to trzeba żyć ze 
świadomością klęski, samotności, z poczuciem winy, zarazem absurdalnym i real-
nym. Motyw konieczności funkcjonowania w świecie, co do którego straciło się 
złudzenia, a jednocześnie brak drogi ucieczki, jest też charakterystyczny dla twór-
czości Hłaski (pisarz kilkakrotnie nazwał życie obozem koncentracyjnym). Bohater 
jego opowiadania przypomina Jurka z Tworek (1999) Marka Bieńczyka. Niemożność 
zrozumienia tego, co się stało, przekłada się w pierwszym i w drugim przypadku 
na niemożność osiągnięcia dojrzałości. W parabolę wpisany zostaje więc również 
ułomny los człowieka po Holokauście.

Tytuł opowiadania ma także wymiar symboliczny i wskazuje na metaforyczny 
charakter paraboli. Niewątpliwie jest oczywistym odwołaniem się do treści utworu. 
„Szukanie gwiazd” powinno się odnosić do działań dwojga bohaterów, bardziej 
chyba nawet do działań chłopca, który próbuje nawiązać prawdziwe relacje, tak 
jak je rozumie. Zanim świat obojga zmieni nieunikniona katastrofa, próbują naiw-
nie odkryć swój sposób na życie. Chociaż w zastraszająco szybkim tempie zamy-
kają się wszystkie możliwości, dzieci wyobrażają sobie, że mają swój los we własnych 
rękach, i chociaż przedwcześnie muszą odnaleźć receptę na osiągnięcie dorosłości, 
wydaje im się, że są w stanie to zrobić. Gwiazda to też Ewa, jako Żydówka, w świe-
cie odmawiającym jej prawa bytu: nieuchwytna, krucha, istniejąca warunkowo 
z chwilowo odroczonym wyrokiem śmierci, a w końcu brutalnie usunięta ze świata 
przedstawionego. „Szukanie gwiazd” to również najbardziej oczywista metafora, co 
do której autor nie pozostawia wątpliwości:

– Nie płacz, mała – powiedział. – Wiesz, kim jesteśmy?
– No? – odpowiedziała Ewa.
– My jesteśmy poszukiwaczami gwiazd – powiedział. – Szukamy żółtych gwiazd. [H 133]

36 I. K e r t é s z, Los utracony. Przeł. K. P i s a r s k a. Warszawa 2002, s. 253.
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To też jedyne miejsce w tekście, które wyraźnie określa sytuację rodziny Ewy 
i jej pochodzenie. Ani razu w opowiadaniu nie pada określenie „Żydówka” (tylko 
w zakończeniu pojawia się wzmianka o rodzinie żydowskiej, która popełniła sa-
mobójstwo kładąc się na torach), chociaż Nadera, zwracając uwagę na rysy Ewy 
i opisując jej wygląd, wyraźnie sugeruje, z jakiej nacji dziewczynka się wywodzi. 
Gwiazdy symbolizują zgładzoną społeczność Żydów i ślady po ich świecie. Będą 
nieustannie poszukiwane. Czas i miejsce celowo nie zostały określone, mimo że 
w pierwotnej wersji opowiadania z 1962 roku tytuł brzmiał Amor 1943 – umiejsca-
wiało to akcję w konkretnym momencie. Autor jednak już w kolejnej, późniejszej 
o rok, wersji zmienił tytuł na Szukając gwiazd, co wskazuje na świadome i celowe 
wykorzystanie formy gatunkowej, ponieważ metafora poszerza pole znaczeń i wpły-
wa na uniwersalny charakter utworu, aktywizując czytelnika do uczestnictwa 
w procesie odszyfrowywania sensów. W przypadku tematyki związanej z Holokau-
stem wydaje się, że jest to zabieg najbardziej niebezpieczny spośród pozostałych 
mechanizmów paraboli, ponieważ uniwersalizm zabija jednostkowość i konkret-
ność, które stanowią fundamentalny element doświadczeń ekstremalnych. Sym-
boliczny, wieloznaczny tytuł, anonimowość i archetypiczność bohaterów, lapidar-
ność oraz enigmatyczność języka, wreszcie nieokreślone czas i miejsce – taki rodzaj 
opisu doświadczenia Zagłady całkowicie odbiega od postulatów świadectwa, ale 
jednak tekst nie zostaje pozbawiony wartości wypowiedzenia, przedstawienia 
przeżycia związanego z wydarzeniem ekstremalnym. Jak stwierdza Dobrosielski:

Doświadczenie Shoah zostaje odebrane Żydom – to słowo nawet nie pojawia się w tym tekście – 
wielu badaczy nie zgadza się na takie postawienie sprawy, argumentując, że traci się w ten sposób 
z oczu cierpienie ofiar. Wydaje się jednak, że nie ma wyjścia z tego dramatycznego napięcia – pomiędzy 
uczczeniem pamięci ofiar a rozumieniem Holocaustu jako wydarzenia, które wyznacza kondycję egzy-
stencjalną człowieka. Pewna uniwersalizacja wydaje się więc z tej perspektywy nieuchronna 37.

Lecz trzeba zauważyć, że o ile sam zabieg uniwersalizacji nie jest niebezpieczny 
dla przedstawiania doświadczenia Zagłady, o tyle ujmowanie go, jak konstatuje 
Lawrence L. Langer, w kategoriach „zachowań wyjątkowych” prowadzi do utraty 
konkretności, a co za tym idzie – do neutralizacji bezprecedensowego charakteru 
tego doświadczenia. Oto słowa Langera:

Kiedy [...] mówię o neutralizowaniu Holokaustu, mam na myśli używanie – a zapewne także nad-
używanie – dramatycznych okoliczności tego wydarzenia do wzmocnienia swoich wcześniejszych prze-
konań na temat idealnego ładu moralnego, uniwersalnej ludzkiej solidarności albo wierzeń religijnych, 
dzięki czemu możemy zachować przekonanie, że wspomniane ideały nie straciły swojej dziewiczej 
wartości w naszym postholokaustowym świecie 38.

Hłasko w opowiadaniu – wykorzystując formę zakorzenioną w kulturze, która 
reprezentuje przestrzeń prawd i wartości – w rzeczywistości uruchamia głównie jej 
warstwę dyskursywną. To, co zastane, ukazuje jako przewartościowane, a uniwer-
salizacji używa do przedstawienia losu człowieka w świecie po Zagładzie. Samo 

37 D o b r o s i e l s k i, op. cit., s. 410.
38 L. L. L a n g e r, Neutralizowanie Holokaustu. „Literatura na Świecie” 2004, nr 1/2, s. 141 (przeł. 

J. M i k o s).
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horrendum doświadczenia ekstremalnego utrzymuje poza granicami tego przedsta-
wienia, przede wszystkim w niedopowiedzeniach i znaczących przemilczeniach. 
W rezultacie to, co widoczne, to skutki owego wydarzenia, po których łatwo sobie 
wyobrazić, jak niszczące i degradujące jest samo przeżycie. Uniwersalizacja pozwa-
la również na ukazanie Holokaustu jako historii nie kończącej się, trwale wpływa-
jącej na człowieka, ale także niezbywalnie demaskującej wiedzę o jego skłonnościach 
i słabościach. Autor wysuwa oskarżenie pod adresem języka, który formułuje 
prawdy objawione i mówi o wartościach, a wobec podłości człowieka w sytuacji, 
kiedy Zło dochodzi do kulminacji, wydaje się dramatycznie bezradny. W ujęciu 
parabolicznym nie jest to wydarzenie historyczne, lecz początek nowej ery, eskalo-
wanie tego, co wypierane, obnażanie masek skrywających mordercze instynkty 
i skłonności do Zła, przede wszystkim zaś demaskowanie prawdziwego oblicza 
kultury nie umiejącej temu Złu zaradzić. Opowieść staje się próbą wyrażenia czy 
zrozumienia wydarzenia traumatycznego, którego źródło – Zagłada – nie ruszając 
się poza jej ramy, tak silnie na nią oddziałuje. W rezultacie tekst staje się odzwier-
ciedleniem braku rozumienia, bezradności, a także ujawnia ciągłą traumę. Powo-
łajmy się na słowa Agaty Bielik-Robson:

istotą traumy jest to właśnie, że zawsze wydarza się „za wcześnie”, jej rozumienie natomiast zawsze 
przychodzi „za późno”: ludzkie Ja istnieje w stanie desynchronizacji, w wiecznej kondycji opóźnienia, 
kiedy nic nie dzieje się „w czas” 39.

Zauważmy, że tworzy się coraz więcej tekstów, które – poruszając temat Zagła-
dy – nie stawiają sobie za cel ukazania doświadczenia ofiary. Bardziej aktualne 
i równie uprawnione wydaje się dzisiaj mówienie o Holokauście jedynie poprzez 
zmiany, jakie to wydarzenie spowodowało w kulturze i w świecie. Nie należy doko-
nywać nadmiernego uogólnienia, ale trzeba uprawomocnić też możliwość wypowie-
dzenia się na temat doświadczenia Zagłady z pozycji innej niż ofiara bezpośrednia 
i w formie odmiennej niż świadectwo osobiste. Dlatego wyjątkowo przydatnym 
terminem w dyskursie holokaustowym jest „kategoria postpamięci” jako perspek-
tywy jego dalszego rozwoju 40. Trauma związana z Zagładą dawno już okazała się 
doświadczeniem przenoszonym na kolejne pokolenia, nie tylko ze względu na jej 
istnienie w historiach rodzinnych, ale także z powodu jej nadal problematycznego 
miejsca w pamięci zbiorowej. Ponownie przywołajmy artykuł Bielik-Robson:

W myśl psychoanalizy [...] człowiek to zwierzę, które pamięta. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli pamięć 
to proces paradoksalny, który przechowuje ślady tego, co nigdy nie będąc doświadczone „jako takie”, 
nie pozostawia wyraźnych tropów 41.

39 A. B i e l i k - R o b s o n, Słowo i trauma: czas, narracja, tożsamość. „Teksty Drugie” 2004, nr 5, s. 25.
40 Kategoria postpamięci została wypracowana przez M. H i r s c h  (Family Frames. Photography, 

Narrative, and Postmemory. Cambridge 1997; edycja polska: Żałoba i postpamięć. W zb.: Teoria 
wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia. Red. E. D o m a ń s k a. Poznań 
2010 áprzeł. K. B o j a r s k añ). Postpamięć w takim ujęciu będzie oznaczała pamięć kogoś, kto nie 
uczestniczył w wydarzeniach, ale doświadczył ich pośrednio poprzez wspomnienia ofiar i świadków 
oraz poprzez teksty kultury, przeżywa je, jest w nie zaangażowany i stawia się w roli świadka. Zwró-
cenie uwagi na problem dziedziczenia traumy przez „drugie pokolenie” stanowi kolejny krok w de-
finiowaniu pamięci jako dobra wspólnego, dostępnego dla każdego, kto identyfikuje się ze stratą.

41 B i e l i k - R o b s o n, op. cit., s. 34.
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W opowiadaniu Szukając gwiazd punkt ciężkości został przesunięty z doświad-
czenia Zagłady na bycie w świecie, w którym się ona wydarzyła. Przyglądając się 
twórczości Hłaski, można zaobserwować przewijające się wątki związane z Holo-
kaustem i polską rzeczywistością po Zagładzie. Nieobecność dawnego świata ży-
dowskiego na zawsze definiuje nową rzeczywistość, w której bohater opowiadania 
Szukając gwiazd staje się reprezentantem całej społeczności. Jego egzystencja 
została na trwałe naznaczona koniecznością szukania, poczuciem bezradności 
i osamotnieniem, wynikającymi głównie z podjętego zobowiązania: 

Płakał [chłopiec] [...] od czasu do czasu; wtedy właśnie, kiedy przypominał sobie, że nigdy już nie 
będzie mógł mieć żony i dzieci, bo przysiągł już wierność; i że zakochany jest przecież na całe życie. 
[H 134]

Nie jest to człowiek, który przeżył stratę i odżałował, przeszedł przez wszystkie 
etapy żałoby i może żyć dalej. W tym przypadku strata nie daje się wytłumaczyć, 
jest niezrozumiała i irracjonalna, wynika z mechanizmu narzuconego odgórnie, 
stanowi efekt kulminacji Zła i powoduje kalectwo – ułomność emocjonalną tych, 
którzy jej doświadczyli. Chłopiec szuka sposobów na dorosłość, lecz zostaje w nią 
wrzucony brutalnie poprzez usunięcie części jego świata i nałożenie na niego brze-
mienia roli świadka. Żyje więc jako człowiek kaleki, niezdolny do szczęścia, który 
pozornie nie pamięta, ale w i e  o  t y m  w s z y s t k i m  i dlatego p r z y p o m i n a 
s o b i e  t o  c o  j a k i ś  c z a s, w szczególności zaś nosi na sobie znamię. Dotknął 
niewyobrażalnego zła i nie potrafi funkcjonować normalnie. Nie płacze nad stratą, 
zapomniał już, co stracił, ale płacze nad sobą i swoją ułomnością. Nieobecność 
świata żydowskiego czyni chłopca współwinnym, współodpowiedzialnym. 

Utwór Hłaski pozornie wpisuje się w ramę paraboliczną, jednak tylko do pew-
nego momentu. Ostatecznie w zakończeniu dochodzi do wydarzenia zabarwionego 
ironią, które stawia pod znakiem zapytania kwestię wypowiadania się na temat 
zbrodni i mocy używanego języka. W zestawieniu policjanta z Niemcem – parado- 
ksalnie – ten drugi wydaje się lepszy, ponieważ przynajmniej podejmuje próbę 
porozumienia z ofiarą, okazuje jej życzliwość, chociaż jego działania są dziwne 
i bezcelowe, niby empatyczne, ale tak naprawdę zupełnie pozbawione sensu. Wresz-
cie w ramach pocieszenia Niemiec wypowiada absurdalną – w kontekście całej 
sytuacji – historyjkę dydaktyczną stylizowaną na bajkę. 

– No – powiedział [Niemiec]. – Nie bój się. Znasz bajkę o wilku i siedmiu koźlątkach? Nie? Pewnego 
razu Mama-koza powiedziała do swoich dzieci: „Nie otwierajcie teraz nikomu, kiedy mnie nie będzie”, 
i poszła. Wtedy pod dom przyszedł wilk i zapukał łapą w drzwi. „Kto tam” – zapytały koźlęta. a on na 
to: „To ja, wasza babcia”. „A dlaczego masz taki gruby głos, babciu?” – zapytały koźlęta... [H 133]

Kontynuuje opowieść, ale zanim dojdzie do morału, policjant przybywa z wia-
domością, że wszystko przygotowano do egzekucji. Historyjka nie tylko jest niewła-
ściwa i pozbawiona sensu, lecz świadczy o całkowitej bezmyślności mówiącego. Tak 
naprawdę opowiada ją dla siebie, by uwolnić się od uczucia nieporadności, zabić 
czas. Bajka – zwykle opowiadana dziecku w bezpiecznym domu przez bliskie osoby 
– w sytuacji przygotowywania egzekucji wprowadza ironiczne odwrócenie sensu, 
tekst nabiera zupełnie innego znaczenia. Hłasko stawia w stan oskarżenia formy 
kulturowego porozumiewania się (które tutaj nawet zdają się nie wykraczać ponad 
bariery językowe) jako fałszujące rzeczywistość, ukrywające prawdziwe zamiary. 
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Podaje w wątpliwość wszystkie wyrażone treści w kontekście Zagłady (język zostaje 
pozbawiony zdolności komunikowania), a zwłaszcza wyszydza bezlitośnie samą 
próbę konstruowania opowieści. Można stwierdzić, że jest to również moment istot-
nego zanegowania ramy gatunku i skłonności do budowania sensu, jednocześnie 
zaś przez ten zabieg ujawnia się charakter doświadczenia Zagłady. Wymyka się ono 
możliwościom opisu, podważa tradycyjne sposoby reprezentacji, mimo iż jest to 
właśnie doświadczenie znaczące, które determinuje całe późniejsze życie. Im mniej 
się o nim mówi, tym bardziej staje się ono zjawiskiem dominującym w tekście. 

Podobnie dzieje się z językiem postaci: frazesy wygłaszane przez ojca oraz liczne 
powtórzenia zamiast odgrywać rolę wzmocnienia, ujawniają bezradność, naśladują 
proces mechanicznego szukania słów. Mnożenie synonimów: „chłopiec wiedział to 
wszystko, słyszał o tym wszystkim [...]”, nie powoduje uzyskania odpowiedzi. Ana-
logiczną funkcję pełnią pierwsza i ostatnia fraza utworu: „Chłopiec miał dziewięć 
lat, był zakochany i wiedział już, że zakochany jest na całe życie”, „bo przysiągł już 
wierność; i że zakochany jest przecież na całe życie”. Powtarzanie słów „wiedział”, 
„przecież” itp. jak mantry, połączone ze specyficznym ukształtowaniem wypowiedzi, 
opartym przede wszystkim na inwersjach, nie wynika z pewności co do słuszności 
głoszonych poglądów, ale wręcz przeciwnie: demaskuje brak przekonania i bezrad-
ność. Z jednej strony, deklaracja ta stanowi klamrę, więc uwydatnia się jej kluczo-
we znaczenie (miłość), z drugiej zaś sytuacja tej wypowiedzi i dziecięcy nadawca 
odbierają jej jakąkolwiek wartość. Dochodzi do swoistego absurdu, gdzie każdy 
element znaczący zostaje pozbawiony sensu: bohater jest skazany na poruszanie 
się po przestrzeni pustki, która z kolei definiuje jego egzystencję. W rezultacie dwie 
następne kwestie stają się przedmiotem paraboli o Zagładzie: niewyrażalność do-
świadczenia Zagłady i ociężałość języka oraz utrata jego możliwości sensotwórczych 
jako nośnika wartości. Te zagadnienia ujawniają się w przestrzeni dyskursywnej 
gatunku i stanowią wyzwanie dla czytelnika. Formuła paraboli i jej skłonność do 
uogólnień podkreślają również aktualność i paradoks Zagłady, jej funkcjonowanie 
w różnych przestrzeniach życia, przede wszystkim poprzez ujawnianie braku, ale 
także poprzez obnażanie niezmienności natury ludzkiej, mimo nieustannej labilno-
ści rzeczywistości, a właściwie w całkowitym jej przeobrażaniu.

Forma w świecie chaosu, parabola w świecie pozbawionym znaczenia.  
Malowany ptak Jerzego Kosińskiego 42

Dla pogłębienia analizy sposobu funkcjonowania formy parabolicznej w ukazaniu 
doświadczenia Zagłady warto zestawić opowiadanie Hłaski z powieścią Jerzego Ko-
sińskiego Malowany ptak, należącą również do tego rodzaju utworów, które jako 
kształt wypowiedzenia owego doświadczenia wybierają literackość, utożsamianą 
przede wszystkim z formą gatunkową i językiem figuratywnym. Prawda o Zagładzie 
w takim tekście ujawnia się dzięki zderzeniu porządku z chaosem, uporządkowanej 
i zaplanowanej formy z bezładem doświadczenia, dla którego najstosowniejszą treść 
stanowiłyby krzyk lub bełkot 43. Niestety, tego rodzaju komunikat całkowicie wyklu-

42 J. K o s i ń s k i, Malowany ptak. Przeł. T. M i r k o w i c z. Warszawa 1989.
43 Takie próby wyrażające sprzeciw wobec formy pojawiły się w literaturze, np. w powieści L. B u c z-
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cza możliwość porozumienia, jedyny adekwatny kod nie spełnia warunków przeka-
zu. Próba wydobycia prawdy o tamtym doświadczeniu poprzez paradoks formy 
i treści wydaje się dość skutecznym działaniem. Tym bardziej skutecznym, im 
mocniej forma i treść sytuują się na dwóch przeciwległych biegunach; w zderzeniu 
porządku z bezładem oraz w konfrontacji literackości z niemożnością wypowiedzenia 
ujawnia się prawda o doświadczeniu ekstremalnym. Dlatego odnosimy wrażenie, że 
parabola także i w tym przypadku stanowi wybór trafny. 

Kosiński nie ogranicza się do jednej strategii formalnej. Realizuje zarówno ele-
menty paraboliczne, baśniowe, powiastki filozoficznej, jak i inne rozwiązania po-
wieści inicjacyjnej, połączone z mityzacją czasu i przestrzeni. Wszystkie te elemen-
ty spaja kreacja bohatera dziecięcego, 6-letniego chłopca. Przez cztery lata tułacz-
ki po okolicznych wioskach świat oglądany jest jego oczyma i komentowany 
w pierwszej osobie. W rezultacie dziecięce interpretacje wydarzeń, próby rozumie-
nia brutalnych zachowań, łączenie tego, co realne, z tym, co baśniowe i wyobraź-
niowe oraz naiwne – wszystko to wchodzi w ramy większej opowieści, wyznaczane 
przez rozumienie dorosłego odbiorcy. Specyficzną sytuację wytwarza również nar-
racja pierwszoosobowa. Relacja staje się subiektywna: poznajemy odczucia i inter-
pretacje dziecka, które uzasadniają metaforyczny sposób widzenia świata i wy-
obraźniowość w jego kreacji. Jednak nieokreślony dystans czasowy wobec wydarzeń 
relacjonowanych w czasie przeszłym oraz uogólnienia i refleksje wskazują na re-
konstruowanie perspektywy dziecka przez dorosłego narratora. Ostatecznie otrzy-
mujemy opowieść złożoną z postrzegania rzeczywistości i interpretacji wydarzeń 
przez chłopca oraz z ukrytej, implikowanej interpretacji wspomnień przez osobę 
dorosłą. Napięcie między wiedzą dziecięcego bohatera i dorosłego narratora, a tak-
że odwoływanie się do wiedzy czytelnika powodują otwieranie się planu znaczeń 
naddanych. 

Najważniejszy element konstrukcji fabuły stanowi miniatura tego, co pozosta-
ło poza ramami świata przedstawionego, gdzie rozprzestrzenia się Zagłada. Zło 
wewnątrz tego świata, którego źródłem są napotkani ludzie, deprawuje chłopca, 
Zło na zewnątrz natomiast przeobraża rzeczywistość. Teksty takiego rodzaju, kon-
stytuując metaforyczny i hybrydyczny pod względem konwencji obraz świata, od-
słaniają jakieś jego cechy, prawidłowości czy zasady nim rządzące. Obraz, który 
wytworzył się w dziele, charakteryzuje się również wielostronną symbolicznością. 
Świat przedstawiony budowany jest na zasadzie kontrastu. Życie niejednokrotnie 
sprzeciwia się śmierci: na weselu dochodzi do zbrodni, ludzi wywozi się do obozów 
w czasie grzybobrania. Sacrum ściera się z profanum, obrazki święte wiszą obok 
żydowskich fotografii znalezionych na torach, pamiątki po pomordowanych służą 
do sprośnych żartów i pobudzają fantazje seksualne, kościół sąsiaduje z dołem na 
fekalia, radość rodziców spotyka się z obojętnością i strachem dziecka, przyjaźń 
rodzi tragedię. Szczególne znaczenie mają w utworze także pociągi przejeżdżające 
przez las – przerywają naturalny rytm życia społeczności, wioząc innych ludzi na 
śmierć. Zabijają również dzieci bawiące się na torach. Jednocześnie za pomocą 
pociągu Milczek dopuszcza się zbrodni, przestawiając zwrotnicę. Główny bohater, 

k o w s k i e g o  Czarny potok (Warszawa 1954). Zob. A. U b e r t o w s k a, Aporie, skandale, wyrwy 
w tekście. Etyka opowieści o Zagładzie. „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2.
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kładąc się pod pociągiem, poddaje się tajemniczemu misterium walki ze strachem, 
w celu uwolnienia się od niego. 

Od momentu, kiedy mijała mnie lokomotywa, do chwili przejazdu ostatniego wagonu, czułem 
w sobie życie w formie równie skoncentrowanej jak twaróg, który powstaje ze zsiadłego mleka odsączo-
nego przez szmatkę. Przez ten krótki czas [...] nie liczyło się nic poza prostym faktem, że żyję. [...] Na 
dnie nowego doświadczenia odkrywałem radość z tego, że jestem cały i zdrów 44.

Czas utworu zostaje określony, rozpoczyna się on od oddania 6-letniego dziec-
ka na przechowanie na wieś w momencie wybuchu wojny. Historię wieńczy koniec 
okupacji, gdy chłopiec osiąga wiek około 12 lat. Jednak poza tymi ramami akcja 
Malowanego ptaka toczy się zgodnie z czasem wewnętrznym wędrówki, wypełnionej 
ucieczkami, niewolą i pobytem w różnorodnych domach i miejscach. Czas subtel-
nie dookreślają również warunki pogodowe, zmiany pór roku. Jest to wszakże przede 
wszystkim czas trwania wojny, definiowanej głównie poprzez obecność Niemców 
i Zagładę Żydów, wreszcie zaś też poprzez sylwetki Rosjan, Kałmuków i partyzantów. 
Miejsce od początku zostaje uznane za szczególne. Oddalone od miast, „zapomnia-
ne przez wieki” 45, odizolowane od świata, gdzieś na wschodzie Europy, zamieszki-
wane przez ludność okrutną i surową, a równocześnie zabobonną i religijną. Ka-
tolicyzm i prawosławie służą jednak głównie utrwaleniu tradycji i uprawomocnieniu 
zachowań społecznych, w tym także aktów przemocy. Jak określa to miejsce nar-
rator trzecioosobowy na początku utworu:

Jedynym prawem było prastare prawo silnych i bogatych do narzucania swojej woli słabym i ubo-
gim. Ludność, podzieloną na katolicką i prawosławną, łączyła tylko wyjątkowa zabobonność oraz nie-
zliczone choroby, nękające zarówno wieśniaków jak i zwierzęta 46. 

Dzieci nie posyła się do szkół, nie ma elektryczności i opieki medycznej, całe 
wioski zdane są tylko na siebie i same ustanawiają prawidła egzystencji w swoich 
społecznościach. Ludzi z owego regionu charakteryzuje też specyficzna uroda: mają 
jasną cerę, jasne włosy i niebieskie lub szare oczy. Tym bardziej w takim kontekście 
odmienność chłopca zostaje podkreślona przez jego urodę, wśród mieszkańców 
okolicznych wsi jego czarne włosy i oczy budzą przerażenie (bo może rzucić urok), 
nienawiść (jest inny) oraz pogardę (przypomina Żyda albo Cygana). Dodatkowo te 
mechanizmy wspiera propaganda niemiecka i głęboko zakorzeniony antysemityzm. 
Zarówno postaci, mimo że różni je jednostkowy los, jak i fabuła są w dużym stop-
niu uschematyzowane. Głównymi prawidłami rządzącymi światem przedstawionym 
jest podział na ofiary i katów, a akcję organizują kolejne akty narastającej agresji. 
Dzięki temu całość podporządkowuje się nadrzędnej wizji ukazującej świat jako 
miejsce nieustannej walki, opresji i Zła.

Figura dziecka

Oba teksty paraboliczne, traktując o doświadczeniu Zagłady, wykorzystują figurę 
dziecka. Wiąże się z tym zabiegiem dodatkowa płaszczyzna sensotwórcza. Po pierw-

44 K o s i ń s k i, op. cit., s. 212.
45 Ibidem, s. 8.
46 Ibidem.
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sze, dlatego że dziecko wydaje się najstosowniejszym narratorem opowieści, a jego 
świadectwo holokaustowego dzieciństwa jest najbardziej wiarygodne. W Malowanym 
ptaku w postaci chłopca zawiera się podwójna prawda o Szoa. Dzięki swojej nie-
zwykłej mocy i instynktom miał on więcej szans na przeżycie, jednocześnie zaś 
stanowił niewątpliwie najbardziej dramatyczną ofiarę Zagłady, jego życie bowiem 
zostało przekreślone, zanim się jeszcze na dobre zaczęło. Nawet gdy udało mu się 
przetrwać, pozbawiono go szans na normalną egzystencję. Ocalenie wiązało się 
z samotnością, ponieważ świat, do którego dziecko należało, już nie istniał. Nie-
możliwa była również po nim żałoba, a to przecież podstawowy warunek uwolnienia 
się od traumy. Dziecko stało się szczególną i znaczącą figurą pamięci w utworach 
o Holokauście. Carl Gustaw Jung napisał o fenomenologii archetypu dziecka:

We wszystkich mitach dotyczących dzieciństwa spotykamy zdumiewający paradoks: z jednej stro-
ny, bezbronne „dziecko” wydane jest na pastwę niezwykle potężnych wrogów, nieustannie zagrożone 
zniszczeniem, z drugiej natomiast dysponuje siłami przekraczającymi ludzką miarę. Ta mitologiczna 
koncepcja ściśle wiąże się z psychologicznym faktem, iż „dziecko” jest, z jednej strony, czymś niepokaź-
nym, pozbawionym znaczenia, „tylko dzieckiem”, z drugiej zaś jest boskie 47. 

Jednocześnie też „dziecko” – według Jungowskiej teorii – stanowi warunek 
konieczny poznania:

To właśnie ów psychicznie „inny byt” umożliwia w ogóle świadomość. Indywidualna tożsamość nie 
umożliwia bowiem żadnej świadomości, dopiero rozłączenie, oderwanie, bolesny fakt „stania w przeci-
wieństwie wobec” stwarza świadomość jednostkową i poznanie 48.

Właśnie ową dwoistość archetypu wykorzystują teksty paraboliczne pisane 
z perspektywy dziecka, szczególnie częste w dyskursie o Holokauście, także tekst 
paraboliczny Kosińskiego. Dziecko w omawianych utworach wyraźnie stoi w opo-
zycji do rzeczywistości, równocześnie zaś przemyca zupełnie inną świadomość 
Zagłady, gdyż całkowicie różne są jego doświadczenia. Przywołując znamienne 
słowa Jeana-François Lyotarda, iż jedyni prawomocni świadkowie Zagłady to jej 
ofiary, które nigdy nie przemówią – można powiedzieć, że dziecko jest tej koncepcji 
najbliższe. Zaświadcza jako niema figura, pozbawiony głosu, mimowolny obserwa-
tor, a zarazem uosabia ogromny potencjał sensotwórczy archetypu. Dziecko, które 
samo nie mówi, przenosi do tekstu ślady „Tamtego”, odciśnięte niezbywalnym 
piętnem na jego psychice, wyzierające poza czas tekstu, przekazuje grozę teraźniej-
szości realnego życia osoby dorosłej. Nie pozwala to odbiorcy na odczucie ulgi 
i komfortu – nieustannie ewokuje niepokojącą grozę doświadczenia Szoa. Dziecko 
okazuje się na tyle silniejsze od dorosłego, żeby ocaleć, ale jednocześnie implikuje 
świadomość, że nie może żyć dalej w świecie, gdzie Zagłada stała się faktem. Kon-
sekwencję tego stanowi przejmujące uczucie pustki egzystencjalnej, wyrażającej 
się w nienaturalnej, dramatycznej nieobecności żydowskiego świata i obciążonej 
winą obecności tych, którzy przetrwali. Poprzez postać dziecka przywoływane jest 
również holokaustowe dzieciństwo, czy raczej jego dramatyczny koniec lub brak, 
determinujące całe późniejsze życie. 

47 C. G. J u n g, Fenomenologia archetypu dziecka. Cyt. z: Dzieci. Wybór, oprac., red. M. J a n i o n, 
S. C h w i n. Gdańsk 1988, s. 258 (przeł. M. G a r w o l i ń s k a). 

48 Ibidem, s. 259.
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W przypadku dzieci, dla których rzeczywistość Zagłady była jedyną rzeczywistością dostępną po-
znaniu, które nie pamiętały świata sprzed, więc nie stanowił on dla nich żadnego punktu odniesienia, 
konfrontacja ta nie była może tak bolesna jak dla dorosłego, jednak w pewnym sensie okazywała się 
nie do przyjęcia [...] 49.

Ten element wykorzystuje także Hłasko. Dziecięcy bohater jego opowiadania 
naiwnie interpretuje rzeczywistość, lecz od początku wojna i Zagłada oznaczają 
koniec niewinności oraz brutalne wrzucenie w świat pełen zła i okrucieństwa. 
Chłopiec nieświadomie nie tylko poddaje się roli świadka, ale także podejmuje 
zobowiązania, które okażą się wiążące mimo nieobecności, a może nawet właśnie 
z powodu nieobecności żydowskiego adresata. Ten początek zdefiniuje jego później-
sze losy i będzie ciążyć jak fatum nad dorosłym życiem. Wybór bohatera dziecięce-
go w obu parabolach dodatkowo wzmacnia znaczenie utworów.

Doświadczenie Zagłady prezentowane poprzez postać bohatera dziecięcego 
dotyczy jeszcze innego, szczególnego wymiaru. Jako jedyna znana rzeczywistość 
stanowi główny element wpływający na kształtowanie się psychiki i tożsamości 
dzieci. To doświadczenie ekstremalne jest również najważniejszym doświadczeniem 
inicjacyjnym, które powoduje niewyobrażalne zmiany w psychice. W rezultacie 
„dzieci Holokaustu” świadczą własnym życiem o charakterze doznania, które legło 
u podstaw ich egzystencji i traktują całe późniejsze życie jako fatalny los. Pozba-
wiona spójności biografia stanowi zagrożenie dla stabilności psychicznej, dlatego 
często ocalone dziecko zaskakuje trudnym do zrozumienia wyborem śmierci – 
w późniejszym, dorosłym życiu. Nieustanne balansowanie na granicy życia i śmier-
ci stało się doświadczeniem inicjacyjnym skazującym na całkowite osamotnienie 
i nieobecność wspólnoty, wobec której równocześnie odczuwa się ciążące zobowią-
zanie dawania świadectwa. 

Jednak można odnieść wrażenie, że dziecko, czego dowodzą obie przywołane 
parabole dotyczące doświadczenia Szoa, jest najbardziej wiarygodnym świadkiem 
Zagłady, ponieważ jego naznaczona tragizmem egzystencja nosi znamiona traumy 
i staje się symbolicznym odwołaniem do tego, co spowodowała eskalacja nienawiści 
– pod postacią Zagłady Żydów – także w rzeczywistości współczesnej. Opowiadanie 
Szukając gwiazd pokazuje, że również świadek dotknięty tym doświadczeniem 
wychodzi z niego pokaleczony, żyje ze świadomością utraty i nie jest w stanie nor-
malnie funkcjonować.

Funkcja paraboli w wyrażeniu doświadczenia Zagłady

W roku 2005 Głowiński, diagnozując sytuację dyskursu holokaustowego i stosow-
ność użycia literackości w przedstawieniu doświadczenia Zagłady, zgadzał się 
z twierdzeniem, że kategoria stosowności bywa problematyczna i w zasadzie wszyst-
ko może okazać się stosowne lub niestosowne, w zależności od perspektywy, z jakiej 
się patrzy 50. Jednak w przypadku paraboli nie widział możliwości odpowiedniego 

49 D. K r a w c z y ń s k a, Oczami dziecka. Zagłada we wczesnej twórczości Henryka Grynberga. „FA-
-art” 2003, nr 1/2, s. 161.

50 M.  G ł o w i ń s k i, wprowadzenie w zb.: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie? Red. ... 
[i in.]. Kraków 2005, s. 17.
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zaprezentowania doświadczenia Zagłady. Zarzucał tej formie gatunkowej głównie 
uniwersalizowanie, które powoduje pozbawienie doświadczenia – konkretności 
i niepowtarzalności, wynikających z faktu, iż Holokaust jest wydarzeniem bez pre-
cedensu, a przez to „przekształci się w przypowieść, mówiącą na przykład o pano-
waniu zła czy o ułomnościach ludzkiej natury” 51.

Badacz stwierdzał również, że skłonność do uniwersalizacji będzie coraz częściej 
się pojawiać z powodu zwiększania się dystansu czasowego i zmiany sytuacji an-
tropologicznej podmiotu wyrażającego doświadczenie, przez co samo wydarzenie 
zatraci znamiona realnego, a zacznie funkcjonować w kategoriach figury. 

Można powiedzieć, iż taki kierunek w realizacjach formalnych w obrębie dys-
kursu na temat Zagłady nie stanowi jedynie rezultatu wymienionych przez Głowiń-
skiego warunków, lecz również jest rezultatem funkcjonalności form tradycyjnych. 

Nie daje się w sposób uprawniony analizować znaczenia użycia gatunku w ode-
rwaniu od jego tradycji. Parabola jest, oczywiście, ugruntowana w tekstach sakral-
nych, odwołujących się do konkretnych wzorów postaw i budujących wizję świata 
spójną z określonym systemem religijnym. Na drugim jednak biegunie swojej histo-
rii stała się ulubionym gatunkiem XX-wiecznej prozy narracyjnej. Po realizacjach 
Camusa czy Kafki trudno zarzucić paraboli natrętne moralizowanie lub zacięcie 
dydaktyczne. Na trwałe związała się wszakże z problematyką egzystencjalną, kata-
stroficzną i etyczną, a dominującym obszarem funkcjonowania tego gatunku stała 
się literatura filozoficzna. Nadrzędnym zadaniem przypowieści jest ukazywanie 
uniwersalnych prawideł ludzkiej egzystencji, głównie zaś stanowisk wobec życia 
i kolei losu. Zagłada jako fakt historyczny konsekwentnie odchodzi do porządku 
przeszłości, a jej aktualność w perspektywie doświadczenia ofiar kończy się. Zagła-
da stanowi zjawisko szczególne i bezprecedensowe, ale jej znaczenie nabiera pewnych 
cech uniwersalnych i niezmiennych, szczególnie po późniejszych wydarzeniach 
o podobnych znamionach 52. Jest najważniejszą cezurą oddzielającą świat starych 
wartości od „płynnej nowoczesności” 53. Zawsze będzie symbolizowała niewyobrażal-
ne zło i transformację, jaka dokonała się za jej udziałem w dzisiejszym świecie. 

W opowiadaniu Hłaski Zagłada przyjmuje formę fatalizmu historycznego, eska-
lacji zła utożsamianej z kresem. Jej cechą charakterystyczną wydaje się odarcie 
człowieka z fałszywych wartości, które miały stanowić podstawę jego egzystencji, 
a w konfrontacji z totalnym kataklizmem nie wytrzymały próby i okazały się pu-
stymi frazesami. Ostatecznie przedstawiona rzeczywistość nosi znamiona absurdu. 
Niemiec współczuje dziewczynce (w przeciwieństwie do policjanta uczestniczącego 
w egzekucji), ojciec wygłasza mowę moralizatorską tuż przed swoim zniknięciem 
etc. To oczywiste, że zachowanie postaci zarówno w pierwszym, jak i w drugim 

51 Ibidem.
52 Ludobójstwo w Rwandzie wydarzyło się w nieodległym czasie, w 1994 roku. W ciągu 100 dni zo-

stało wymordowanych przez Hutu około miliona osób z plemienia Tutsi.
53 Pojęcie stworzone przez Z. B a u m a n a  (Płynna nowoczesność. Kraków 2006) mające służyć jako 

główna kategoria opisowa współczesności. „Płynna nowoczesność” charakteryzuje się prywatyzacją 
ambiwalencji, poczuciem niepewności jednostki wobec przygodności bytu, fragmentarycznością 
i epizodycznością. Stanowi zarazem niejako kontynuację i przeciwieństwo stałej nowoczesności, 
czy też – co, być może, trafniej oddaje jej istotę – nowoczesność pogodzoną z klęską swojego pro-
jektu, pozbawioną ambicji ładotwórczej. 
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utworze jest całkowicie pozbawione znaczenia w kontekście wiedzy o Zagładzie, 
jednak ma to konkretne uzasadnienie w treści paraboli. Obaj autorzy unikają pro-
stego wyjaśnienia prześladowań dokonywanych przez Niemców. W Malowanym 
ptaku Kosińskiego przyczyny eskalacji zła tkwią w wypracowanych przez wieki 
i usankcjonowanych przejawach nienawiści i braku akceptacji dla „innego” oraz 
w pozytywnym waloryzowaniu takich postaw. Jednak zarówno w Malowanym pta-
ku, jak i w opowiadaniu Szukając gwiazd Zagłada jawi się jako nie wyrażony wprost 
fatalizm, nie tylko determinujący losy bohaterów, lecz także przekształcający całą 
rzeczywistość. Stanowi tło dla wydarzeń, ale też wdziera się w nie, stając się nie-
zbywalnym elementem świata przedstawionego. Obecność Niemców i okupacja 
niczego nie zmieniają w mentalności zbiorowej, tylko uprawomocniają wcielanie 
nienawiści w czyn. W Malowanym ptaku akty agresji wobec Żydów i Cyganów zy-
skały w kontekście Zagłady status prawny oraz dostarczyły uzasadnienia poprzez 
ukazywanie masowych rozwiązań. Na horyzoncie pojawiły się kominy i pociągi, więc 
tym bardziej sensowne stało się wdrażanie postulatów nienawiści w obrębie wła-
snych społeczności. Zygmunt Bauman tak opisuje to zjawisko:

Odrzucenie „innego” karmi się swoją własną dynamiką. By trwać i nabierać determinacji i siły, nie 
potrzebuje ono dopływu energii z zewnątrz. Ale też i czerpie ją ze wszystkiego, co napotka na swojej 
drodze. [...] nasila się z każdym działaniem i z każdym aktem przeciwdziałania. Z każdym złem wymie-
rzonym w drugiego coraz bardziej zatruwa i poniża jednako i odrzuconych, i odrzucających 54. 

W opowiadaniu Hłaski natomiast akty agresji wobec Żydów wymuszają na 
współmieszkańcach określenie własnej postawy. Jedni okazują się donosicielami, 
inni uczestniczą w egzekucjach, a jeszcze inni bezradnie patrzą na degradację 
świata. Ojciec chłopca, widząc, że zbliża się moment ostateczny, odchodzi, żeby 
uniknąć odpowiedzialności.

– I ty chcesz teraz odejść? – powiedziała [matka].
– I tak nie potrafiłbym was obronić – powiedział. – Nic wam nie zrobią. Wierzę w to. Ale rozwalą 

tamtych.
– Czy nic nie można zrobić?
– Teraz za wcześnie o tym mówić – powiedział. – Będziemy o tym myśleć, kiedy skończy się wojna. 

[H 131]

Mężczyzna nie zamierza przedsiębrać żadnego działania, żeby przeciwstawić 
się zbrodni, odkłada decyzje na nieokreślone „później”, świadomy, że łatwiej będzie 
je podejmować bez żydowskich świadków.

– Byłem złym nauczycielem – powiedział. – Ale nauczyłem się chyba czegoś. Kiedy skończy się woj-
na, będę o tym mówić. A teraz pójdę, aby ich zabijać, i będę się modlić do Boga, aby ich zachował. 
[H 131–132]

Hłasko celowo wydobywa filozoficzno-etyczne frazesy, żeby odkryć ich całko-
witą pustkę i fałsz. Słowa ojca zdają się same sobie zaprzeczać, podważone dodat-
kowo partykułą „chyba”. Język utracił swoją moc, stanowi wyłącznie zapis pustych 

54 Z. B a u m a n, Świat nawiedzony. W: Zagłada. Współczesne problemy rozumienia i przedstawiania. 
Red. P. C z a p l i ń s k i, E. D o m a ń s k a. Poznań 2009, s. 25.
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deklaracji, niezrealizowanych zamierzeń. Wypowiedzi bohaterów ujawniają jedynie 
totalną bezradność i zagubienie. Jest to podwójny dramat, bo nie tylko ukazuje 
sytuację świadków Zagłady, ale także neguje wartości właściwe paraboli: umiejęt-
ność budowania spójnej wizji świata, opisu rzeczywistości i prezentowania odpo-
wiednich postaw. Słowa nie dają pocieszenia, nie ma żadnych możliwych rozwiązań, 
ani bowiem na próbę powstrzymania zła, ani na podjęcie jakiegokolwiek działania 
bohaterom nie starczyło sił, w rezultacie stają się również współwinni. Sylwetki 
Niemców bezpośrednio nie reprezentują zła ani w pierwszym, ani w drugim utwo-
rze. Są tutaj jedynie narzędziem eskalacji zła, głęboko konstytuującego mentalność 
zbiorowości. W wyniku tego punkt ciężkości oskarżenia przesuwa się w obu przy-
padkach na społeczeństwo polskie. Frazesy etyczne czy uogólnienia filozoficzne 
związane ze światem dawnych wartości, charakterystyczne również dla form mo-
ralizatorskich, które zdaje się przywoływać zastosowany rodzaj wypowiedzi, oka-
zują się w obu przypadkach fałszywe i nic nie znaczące. U Hłaski jedynym zadaniem 
pustej etycznie przypowieści pozostała diagnoza kondycji człowieka świadomego 
swego uczestnictwa w Zagładzie. Człowieka, który nie może normalnie żyć, ponie-
waż ciążą na nim nieokreślone zobowiązania, poczucie pustki czy też wina zanie-
dbania, jego egzystencja jest więc naznaczona tragizmem. W rezultacie jeśli nawet 
zapomniał, nie potrafi się uwolnić od poczucia straty. Niewykluczone również, że 
to zapomnienie wbrew złożonemu zobowiązaniu, które wynika także z niezrozumie-
nia zaistniałej sytuacji, nie pozwala chłopcu na normalną egzystencję i każe mu 
nieustannie poszukiwać utraconej miłości. 

W przestrzeni dyskursywnej obu parabol pojawiają się pytania o przyczyny 
i skutki Zagłady, refleksja na temat pamięci i odpowiedzialności za przywracanie 
jej miejsca wśród wydarzeń konstruujących polską tożsamość. Rzeczywistość Za-
głady stawia bohaterów w sytuacji konieczności określenia własnego stanowiska 
i tym samym ujawnia prawdziwe oblicze społeczeństwa, które reprezentują. Świat 
Kosińskiego po kataklizmie jest rozsypany i pogrążony w chaosie. Zło dotknęło 
wszystkich i uprawomocniło swoje podstawy. Być może, po jakimś czasie znów 
życie wróci do normy, tak jak głos chłopca, a Zło zaczai się głęboko w duszach 
ludzkich, czekając na kolejną okazję. Najważniejszą prawdę, jaką wnoszą teksty 
Kosińskiego i Hłaski, stanowi fakt, że zło to nie coś nierealnego, obcego, wynatu-
rzonego i wyjątkowego. Choćby miało największe rozmiary, pojawia się jako banal-
ne i oczywiste, jest powszechne i zawsze gotowe do działania, jednak wbrew ocze-
kiwaniom, mimo że powstaje w sposób prosty, z hodowanej przez wieki zwykłej, 
prymitywnej nienawiści, może osiągać niewyobrażalne formy, stawać się żywiołem 
sprawczym wszechogarniającego zniszczenia 55. 

Malowany ptak to obraz terroru w jego absolutnych wymiarach, uchwyconego tam, gdzie zaczyna 
stawać się mitem. 

Takie obrazowanie, dalekie od ustanawiania kategorii „jednostki” i „społeczeństwa”, odzwierciedla 
ich splugawienie i ruinę. Jeżeli istnieje książka, która potwierdza stwierdzenie Elie Wiesela, że w Au-
schwitz zginął nie tylko człowiek, ale i idea człowieka, jest nią właśnie Malowany ptak. Źródłem jej siły, 
która staje się niemal alegoryczna, jest zdolność autora do oderwania wizji upodlonego życia i brutalnej 

55 Zob. H. A r e n d t, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła. Przeł. A. S z o s t k i e w i c z. 
Wyd. 2, popr. Kraków 1998.
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śmierci od historycznej matrycy Holocaustu tak, że jawią się jako nadprzyrodzone, jak gdyby były uni-
wersalnymi siłami, których nie sposób obłaskawić ani zrozumieć 56.

Obaj twórcy przekonują czytelnika, że Zagłada jest niezakończona, nie przeszła 
do porządku przeszłości, ale nieodwracalnie oddziałuje na całą rzeczywistość i na 
człowieka, który utracił niewinność i złudzenia. Wszystko to, na czym opierała się 
jego egzystencja, dając poczucie wyjątkowości, zostało pozbawione swojej wartości. 
Dziecko Kosińskiego dorasta skażone złem, dziecko Hłaski dojrzewa dotknięte 
pustką i niemocą – obaj chłopcy ukazani są w sytuacji, w jakiej znalazło się poko-
lenie powojenne, generacja ocalonych i świadków. Jeden z bohaterów powieści 
Bogdana Wojdowskiego Chleb rzucony umarłym wypowiada znamienne słowa:

Ten świat, który się zbliża, rękami uwalanymi we krwi przetrze oczy. Prawo, które nie jest prawem, 
znów zechce stać się prawem. Co za widoki, czy przeczuwacie? Straszny, straszny świat 57.

Największe niebezpieczeństwo, jakie Zagłada ze sobą niesie, stanowi zapomnie-
nie, ciążenie ku normalności, w której także dawne przyczyny eskalacji zła stają 
się akceptowaną na nowo codziennością. Właśnie dlatego przypowieść Kosińskiego 
o Zagładzie korzysta z tak wielu sposobów dostępnych literaturze, aby traumatycz-
ne dotknięcie koszmaru było realne dla odbiorcy. Z tego powodu też Hłasko nie 
potrafi w swojej twórczości i w swoim życiu odstąpić od zobowiązania pamiętania, 
od – dokonywanego z pasją – wytrącania czytelnika z poczucia zadowolenia z rze-
czywistości, która ponownie udaje niewinną, a pod maskami i frazesami zostaje 
nienawiść nadal przez nią sankcjonowana. Zastanawiający okazuje się fakt, że 
w roku 1991 polski pisarz żydowskiego pochodzenia, ocalony z Zagłady, krótko 
przed swoją samobójczą śmiercią musi w swojej ojczyźnie i we własnym języku 
odpierać ataki antysemickie i analizować kondycję Żyda jako „innego”, gorszego, 
któremu nie pozwolono w Polsce powojennej ani na bycie Żydem, ani na bycie nie-
-Żydem 58. Zagłada nie stanowi tematu przeszłości, ale jak najbardziej aktualnej 
teraźniejszości. Nienawiść, jak napisał Kosiński, jest jednym z najżywotniejszych 
mechanizmów, łatwo się odnawia i szybko aktywizuje swoją energię 59.

W rezultacie u Hłaski i Kosińskiego Holokaust to wydarzenie, które „istnieje 
[...] gdzieś pomiędzy, w przepaści pomiędzy tym, co znajome, i tym, co odległe lub 
tajemnicze” 60. Przybliżenie owej tajemnicy w dużej mierze zależy od porozumienia 
z czytelnikiem, od jego wiedzy i wrażliwości. Powołajmy się na zdanie Ágnes Heller, 
która uważa, że zbliżenie się do braku sensu następuje nie inaczej jak przez wczu-
cie się w ów brak, przyswojenie go i odtworzenie 61. Według badaczki pamięć winna 
opierać się jedynie na praktyce, na takim uczestnictwie w cierpieniu, które pozwa-
la odczuć jego dotkliwość i bezsens. W przestrzeni paraboli jest taka możliwość, 

56 A. H. R o s e n f e l d, Między językiem a milczeniem. W: Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze 
Holocaustu. Przeł. B. K r a w c o w i c z. Warszawa 2003, s. 119–120.

57 B. W o j d o w s k i, Chleb rzucony umarłym. Wrocław 2005, s. 274.
58 Zob. B. W o j d o w s k i, Judaizm jako los. „Midrasz” 2004, nr 5.
59 K o s i ń s k i, op. cit., s. 250.
60 R o s e n f e l d, op. cit., s. 114.
61 Á. H e l l e r, Pamięć i zapominanie. O sensie i braku sensu. „Przegląd Polityczny” 2001, nr 52/53 

(przeł. A. K o p a c k i).
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w zasadzie warunek jej właściwego istnienia. Szczególny charakter relacji autor–
tekst–odbiorca zakłada w rzeczy samej proces dekodowania tajemnicy, interpreta-
cji sensów. Tutaj dominujące znaczenie ma filozoficzny, otwarty charakter tekstów 
parabolicznych, przedstawiających bolesną tajemnicę jako wyzwanie i przedmiot 
nadal aktualnej refleksji.

Ostatecznie trzeba przyznać, że zarzuty Głowińskiego wobec paraboli okazują 
się słuszne w zakresie pewnych mechanizmów uniwersalizacji. Oba teksty parabo-
liczne nie zajmują się doświadczeniem osobistym ofiar, nie uwiarygodniają swoje-
go przekazu poprzez status świadectwa (pomijając uwagi Kosińskiego w komenta-
rzach do utworu), postawy zaś przez nie prezentowane są bardziej modelowe niż 
autentyczne. Zagłada w omawianych utworach to temat poboczny, tło dla wydarzeń, 
chociaż to jej prawa ustalają ramy świata przedstawionego i organizują akcję. Nie 
można jednak powiedzieć, że obraz prezentowany nie jest prawdziwy ani że cha-
rakter zjawiska eksterminacji został w jakikolwiek sposób złagodzony. 

Wybór takich, a nie innych akcentów w utworach, bezwzględnie motywowany 
wyznacznikami formalnymi, wynika z intencji autorów. Nie samo cierpienie Żydów, 
ale przyczyny eskalacji zła, prawidła i skłonności natury ludzkiej, społeczne przy-
zwolenie na tę eskalację interesują obu pisarzy. Uniwersalizacja nie stanowi tutaj 
prezentacji prawd objawionych i reguł rządzących życiem człowieka, wręcz prze-
ciwnie, stwarza przestrzeń znaczeń, które niepokojąco wymykają się spod kontro-
li, przedstawia tajemnicę, nie wkładając jej w żaden porządek, i – co być może 
najważniejsze – przede wszystkim zadaje pytania oraz problematyzuje zjawiska. 
W rezultacie nie doświadczenie, lecz problem staje się uniwersalny, zaczyna do-
tyczyć każdego z nas. Mowa tutaj przecież nie o szalonym i wydumanym pomyśle, 
nie o przypadkowym historycznym wybryku, ale konkretnie o niezmiennych 
i trwałych cechach natury ludzkiej. To człowiek – każdy z osobna i wraz z całą 
zbiorowością – szuka różnic, podkreśla je i czyni powodem oraz uzasadnieniem 
nienawiści i wykluczania. Dotyka to jednostek słabszych, lecz dzieje się tak również 
systemowo, gdy tylko pojawi się jakiś „inny”. Zaletą paraboli jest to, że potrafi 
nazwać te mechanizmy i ukazać je jako niezmienne w perspektywie czasowej. To, 
że Zagłada należy do porządku przeszłości jako wydarzenie historyczne, nie zmie-
nia faktu, iż nadal powoduje pewne nieodwracalne konsekwencje w kulturze, 
a także nie daje gwarancji, że nie powtórzy się ponownie. Ważniejsze z punktu 
widzenia obu pisarzy jest kreowanie rzeczywistości niż przedstawianie doświad-
czonych wydarzeń. Kreacja oparta na wyobraźni i konstrukcji parabolicznej, po-
sługująca się metaforą, lepiej pozwala ukazać traumę po Zagładzie, świadomość, 
że wydarzenie to wydobyło całą prawdę o człowieku. 

Postpamięć to niezwykle silna i bardzo szczególna forma pamięci, właśnie dlatego, że z jej przed-
miotem lub źródłem nie łączy nas wspomnienie doświadczonych zdarzeń, ale inwestycja wyobraźni, 
kreacja 62.

Dyskurs na temat Holokaustu stanowi zjawisko tak dynamiczne i wielopłasz-

62 M. H i r s c h, Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory. Cambridge, Mass. – London 
1997, s. 22. Cyt. za: T. B a s i u k, A. G r a f f, Fałszerstwo Wilkomirskiego. Trauma jako konwencja 
kulturowa i narracyjna. W zb.: Stosowność i forma, s. 392.
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czyznowe, iż nie można rozpatrywać jego realizacji jedynie pod względem narzuco-
nych z góry wyznaczników i norm. Postulat stosowności tekstu, mierzalnej również 
skutecznością przedstawienia doświadczenia, jest tutaj najważniejszy i wyraża się 
także w prerogatywie etycznej. Jednak nie w doborze środków, formy i języka ani 
nie w doborze stopnia fikcjonalności, ale w sposobie ich zastosowania leży trafność 
realizacji. Natomiast wyrażone w tekście doświadczenie nie powinno być zarezer-
wowane wyłącznie dla bezpośrednich lub pośrednich świadków Zagłady. 

Można powiedzieć, iż człowiek nowoczesny pojmuje, że r z e c z y w i s t o ś c i, k t ó r ą  s a m  n i e 
j e s t, n i e  p o t r a f i  j u ż  d o ś w i a d c z y ć  b e z p o ś r e d n i o, a tylko w tej postaci, w jakiej uformo-
wana ona zostaje przez ludzkie władze doświadczania i poznawania (zmysły, przeżycia, pojęcia), media 
języka i przedstawiania. [...] 

[...] p r z e d m i o t e m  p r z e d s t a w i e n i a  p r z e s t a j e  b y ć  s p o ł e c z n i e  z o b i e k t y w i z o-
w a n a  r z e c z y w i s t o ś ć, a  s t a j e  s i ę  j e j  d o ś w i a d c z e n i o w a  o b s e r w a c j a  i  r o z u m i e-
n i e; spersonalizowane, kontekstowo uwarunkowane formy jej zmysłowego doznawania [...] 63.

Mówiąc o stosowności pisania o Zagładzie, trzeba pamiętać, że wydarzenie to 
wiąże się z różnymi doświadczeniami: ofiary, świadka, kata, ale też człowieka świa-
domego konsekwencji nieobecności Żydów w świecie powojennym, przeżywającego 
traumę postpamięci 64 tym bardziej realną, im bardziej bolesny jest sposób, w jaki 
to doświadczenie egzystuje w pamięci społecznej, i takie doświadczenie wydaje się 
również uprawomocnione. Opisywanie kondycji świata i człowieka współczesnego, 
społeczeństwa i kultury po Zagładzie nie umniejsza jej wyjątkowości – wręcz prze-
ciwnie. Przydatne do oddania grozy Zagłady okazują się język i forma paraboli. Nie 
chodzi tutaj o realizm i autentyzm, ale odwrotnie, o sprowokowanie dyskusji, 
o wysiłek doszukiwania się przyczyn i interpretacji zdarzeń, o zaangażowanie się 
w problem i zajęcie stanowiska, o wypracowanie własnej wiedzy, a nawet o samo 
przywołanie tematu. Parabola to wezwanie do mądrości, jak pisałam we wstępie, 
lecz też ogromne wyzwanie. Jej celem nie jest przekazywanie doświadczeń, ale 
prowokowanie do myślenia, które może być zaczynem zmiany. Stanowiąc formę dla 
opowieści o eskalacji nienawiści i końcu starego świata, parabola jednocześnie 
polemizuje z własnym naddatkiem znaczeń kulturowych. Ostentacyjnie pozbawio-
na zdolności objawiania prawd i wartości oraz przedstawiania właściwych zachowań 
– staje się własnym rewersem: ujawnia bezradność etyczną, brak czy fałszywość 
dawnych wartości, a prezentowane postawy określa jako antyprzykłady lub prze-
jawy całkowitej bezradności.

Zarówno Hłasko, jak i Kosiński, poruszając problem odpowiedzialności zbio-
rowej Polaków w kontekście Zagłady, analizują jej przyczyny i konsekwencje 
z perspektywy czasowej i z głębi kultury polskiej. Są to jednak głosy z dwóch stron: 
świadka i ofiary. Wybór formy wynika przede wszystkim z potrzeb wyrażania. 
Kosiński – stawiając na ekspresję, zbliżenie między czytelnikiem a doświadczeniem 
– czyni Malowanego ptaka utworem parabolicznym, obok zastosowania innych 
strategii literackiego mówienia; Hłasko – rekonstruując rzeczywistość tylko w ra-
mach konwencji przypowieściowej – skrupulatnie odtwarza cechy gatunkowe, 

63 R. N y c z, Literatura nowoczesna wobec doświadczenia. W zb.: Literackie reprezentacje doświad-
czenia. Red. W. B o l e c k i, E. N a w r o c k a. Warszawa 2007, s. 14–15.

64 Zob. B a s i u k, G r a f f, op. cit., s. 392.
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budując klasyczną przypowieść egzystencjalną. Obaj pisarze osiągają jednak po-
dobny efekt. Zawiązują sytuację zagadkową i trudną, a równocześnie prawdziwą 
po to, żeby ukazać, jak bardzo jest ona problematyczna w rzeczywistości współ-
czesnej. Parabola pozwala autorom na zachowanie subiektywnej perspektywy 
wypowiedzi w kontekście egzystencjalnym ich biografii, które dodatkowo kompli-
kuje wielowymiarowy układ trudnych relacji: ofiara–ocalony–świadek oraz Żyd–
Polak. Sama przypowieść jednak ściśle wiąże się z budowaniem dystansu wobec 
prezentowanych problemów, co dodatkowo jeszcze zostaje wzmocnione przez dy-
stans przestrzenny, obaj pisarze tworzą swoje teksty poza Polską. Dzięki temu 
spojrzenie na złożone zagadnienie doświadczenia Zagłady jest bardziej całościowe, 
pozwala nie tylko skupiać się na cierpieniu, ale także dostrzegać mechanizmy, 
które ją spowodowały, oraz zagrożenia, z jakimi się wiążą. W rezultacie w prze-
strzeni gatunku dochodzi do spotkania dwóch przeciwstawnych tendencji: uni-
wersalnych, niezmiennych i ciągle aktualnych skłonności człowieka do czynienia 
zła, tolerowania go lub obojętności wobec niego oraz konkretnej sytuacji wyrasta-
jącej z jednostkowego doświadczenia.

A b s t r a c t

MONIKA SIEKAŃSKA Adam Mickiewicz University, Poznań

A PARABOLIC RELATION ON HOLOCAUST FORM AS A POSSIBLE ACCOUNT  
OF EXPERIENCE

Postmemory is the key to understand the literary frame function in the Holocaust discourse. The con-
temporary generation of writers and literary audience’s approach to the Holocaust experience proves 
to be entirely dissimilar. The first symptoms of the phenomenon may be observed as early as in the 
texts produced in the 1960s, e.g. in Jerzy Kosiński’s novel Malowany ptak (The Painted Bird) or in Marek 
Hłasko’s short story Szukając gwiazd (Searching for Stars). In the context of postmemory culture, a lit-
erary genre functions as a communicative and reflexive figure used first and foremost to social memo-
ry criticism which denies and falsifies the subject of the Holocaust. It serves to work out a space of 
dialogue with the audience and a space of reflection on one’s own representative potential. The situation 
thus conceived is visible in the texts which exploit the parable literary genetic frame. The article is an 
attempt to provide the answer to the question concerning the possibilities of the Holocaust experience 
representation as seen in Marek Hłasko’s Searching for Stars parabolic short story.
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„NIEPOKÓJ” – NIEMAL ZAPOMNIANY TOM POETYCKI TADEUSZA  
RÓŻEWICZA Z 1947 ROKU

Tytuł mojego szkicu wydawać się może czystą prowokacją, skoro chodzi o jedną 
z najważniejszych publikacji poetyckich w literaturze polskiej XX wieku. A jednak, 
mimo powszechnie uznanej rangi, Niepokój to książka słabo opisana i słabo funk-
cjonująca w dyskursie historycznoliterackim. W jakiejś mierze będę starał się to 
nadrobić, ale chcę również pokazać, że pierwszy tom poetycki Różewicza czytany 
w oryginalnym kształcie z 1947 roku pozwala w nowy sposób spojrzeć na początki 
jego twórczości.

1

Zacznę jednak od powodów swoistego zapoznania Niepokoju – dwa są zasadnicze.
Po pierwsze, zjawisko to wiąże się, cokolwiek paradoksalnie, z aprobatą, z jaką 

poezja Różewicza szybko się spotkała. Już w drugiej połowie lat pięćdziesiątych 
XX wieku zaledwie trzydziestoparoletni autor Ocalonego ogłoszony został „klasykiem” 
– przy okazji wydania, jak na klasyka przystało, Wierszy zebranych 1. Rewersem 
sukcesu było kształtowanie się zestawu wierszy uznawanych za najważniejsze 
i najbardziej reprezentatywne, a także ich stereotypowych interpretacji. Właśnie 
w drugiej połowie lat pięćdziesiątych wczesną poezję Różewicza zaczęto czytać 
i cenić przede wszystkim jako naznaczone perspektywą „postkatastroficzną” dzieło 
„pogrobowca wojny” 2 – co zarazem wiazało się ze spychaniem na margines innych 
jej wątków: widocznego zwłaszcza w utworach najwcześniejszych zafascynowania 
poetyką awangardową spod znaku Przybosia czy niebłahego, chociażby ze względów 
ilościowych, zaangażowania w socrealizm 3.

W przypadku Niepokoju kształtowanie się schematów interpretacyjnych rów-
nało się sprowadzaniu obszernego i wewnętrznie zróżnicowanego zbioru wierszy do 

1 L. F l a s z e n  recenzję Wierszy zebranych Różewicza (1957) zatytułował po prostu: Laurka dla 
najmłodszego klasyka („Przegląd Kulturalny” 1958, nr 9, z 27 II – 5 III).

2 J. B ł o ń s k i, Szkic portretu poety współczesnego. W: Poeci i inni. Kraków 1956, s. 225, 239. Przy-
wołuję określenia Błońskiego, ponieważ jego Szkic portretu to jeden z najważniejszych tekstów 
kodyfikujących lekturę poezji autora Ocalonego.

3 W latach 1950–1956 Różewicz co roku publikował nowy tom poetycki – z wyjątkiem r. 1953, w któ-
rym wydał jednak Wiersze wybrane.
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utworów przywołujących doświadczenie wojny, odczytywanych jako autobiograficz-
ne świadectwo tego doświadczenia. taki model lektury umacniał się w dekadach 
następnych – 

Model lektury, który identyfikuje osobę autora z podmiotem mówiącym wiersza, narzucał się 
zwłaszcza w przypadku emblematycznego dla twórczości Różewicza wiersza Ocalony, który w odbiorze 
potocznym stał się swoistą synekdochalną reprezentacją całego jego poetyckiego dorobku i elementem 
najpowszechniejszego chyba deskryptywnego odpowiednika nazwiska autora 4.

tomasz kunz wspomina o odbiorze potocznym – „klasyk” Różewicz trafił do 
programów szkolnych – ale traktowanie Ocalonego jako po prostu zapisu traumy 
wojennej autora i jako utworu „synekdochalnie” reprezentatywnego dla jego wczes- 
nej poezji to interpretacja nierzadko akceptowana także przez badaczy literatury. 

powstanie selektywnego kanonu wierszy i ich stereotypowych odczytań to za-
pewne zjawisko nieuchronne, gdy poeta zdobywa szerszą aprobatę oraz poczytność. 
w przypadku Różewicza jednak – i tu przechodzę do drugiego powodu swoistego 
zapoznania Niepokoju – był to proces współgrający z jego decyzjami edytorskimi: 
Różewicz nigdy nie przedrukował tego tomu w oryginalnym kształcie z 1947 roku. 
przeciwnie, w zbiorowych wydaniach własnych wierszy zmieniał jego kompozycję 
i, co istotniejsze, zestaw zawartych w nim utworów, część skazując na zapomnienie, 
inne poddając redakcyjnym poprawkom, nierzadko daleko idącym. po raz pierwszy 
zrewidował i przeredagował Niepokój właśnie w drugiej połowie lat pięćdziesiątych, 
w Poezjach zebranych; zmiany wtedy wprowadzone andrzej Skrendo podsumowu-
je następująco: „1/5 wierszy została usunięta, połowa zaś pozostałych przerobiona 
[...]” 5. 

Dla Skrendy, jednego z najważniejszych dziś komentatorów twórczości Różewi-
cza, analiza edytorskich przemian Niepokoju to ostatecznie argument za tezą zasad-
niczą i postmodernistyczną z ducha: Różewicz nieustannie „»przepisuje« sam siebie”, 
a „niestabilność konstytuuje Różewiczowski idiom” 6; to zaś, że „niestabilność” jest 
szczególnie wyraźna w przypadku Niepokoju, autor Przepisywania Różewicza skłon-
ny jest uznać za gest „arbitralny”, „symboliczny” 7. Można jednak nadać działaniom 
i wyborom Różewicza sens konkretny. Można i chyba trzeba, skoro uderzającą cechą 
recepcji Niepokoju pozostaje – antynomiczna wobec tekstowej „niestabilności” – 
trwałość stereotypów interpretacyjnych z tym tomem związanych, wzmacnianych 
decyzjami poety „przepisującego” książkę z 1947 roku.

4 t. k u n z, Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury. 
kraków 2005, s. 128.

5 a. S k r e n d o, Przepisywanie Różewicza. w: Przodem Różewicz. warszawa 2012, s. 124. w ory-
ginale Niepokój zawierał 54 wiersze, w wersji z 1957 r. – 40; liczba ta zwiększyła się nieco w kolej-
nych edycjach zbiorowych Różewicza (szczegółowe wyliczenie zmian zob. ibidem, s. 123–124).

6 Ibidem, s. 123.
7 za interpretacją „symboliczną” przemawia, zdaniem S k r e n d y  (ibidem, s. 133), to, że „przepisu-

jąc” po raz kolejny Niepokój na potrzeby tomu poezji, który ukazał się w 2005 r. w Utworach ze-
branych, „Różewicz pisze swoją pierwszą książkę na nowo, żeby niejako domknąć własną drogę 
poetycką”. Jednak z oczywistych względów trudno taką interpretację zastosować do wcześniejszych 
niemal o pół wieku Wierszy zebranych z 1957 roku.
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2

Trwałość związanych z Niepokojem klisz interpretacyjnych nierzadko poświadczają 
opinie czytelników profesjonalnych, paradoksalnie także te, w których problem 
stereotypów interpretacyjnych funkcjonujących w odbiorze wczesnej poezji Róże-
wicza jest dostrzegany i werbalizowany, co zdaje się zapowiadać próbę krytycznej 
ich weryfikacji. Dwie takie nieudane próby chciałbym tu przywołać.

Czytelnika Niepokoju, jak i następnych tomów Różewicza, uderza ich wielkie zróżnicowanie we-
wnętrzne. Napotyka różne tematy, odmienne tonacje, przeciwstawne rozwiązania artystyczne. Nie do-
strzega się naturalnie tego zróżnicowania przy redukcji ich do utworów „prawdziwie” Różewiczowskich. 
Przy takim postępowaniu poezja ta się homogenizuje, ujednolica, gdy naprawdę rządzą nią krańcowe 
przeciwieństwa. Gdy się w wierszach Różewicza szuka tylko charakterystycznych dla jego pokolenia 
głosów, nie słyszy się innych, niekiedy równie istotnych.

– konstatował już w latach siedemdziesiątych XX wieku Tadeusz Kłak 8. Konstata-
cja to bardzo trafna i inspirująca, ale w tekstach Kłaka poświęconych początkom 
działalności literackiej Różewicza 9 pozostaje swego rodzaju niespełnioną obietnicą.

Badacza bowiem nie interesuje krytyczny ogląd „homogenizacji”, którą nazna-
czona jest recepcja Niepokoju i Czerwonej rękawiczki, lecz zupełnie inne zagadnie-
nie: dlaczego te tomy poetyckie „o przełomowym znaczeniu” 10 nie od razu zdobyły 
powszechną aprobatę. Ostatecznie Kłak, zafascynowany twórczością Różewicza 
i pełen dla niej uznania, buduje opowieść o poezji autora Niepokoju jako osiągnię-
ciu tak przemyślanym i nowatorskim 11, że nie byli mu w stanie sprostać nawet 
nietuzinkowi czytelnicy. Narracja ta ma ciemną stronę: wpływa na interpretację 
przywoływanych faktów, jest na swój sposób tendencyjna. Przykładem może być 
efektowne stwierdzenie z początku Kontekstów „Niepokoju”:

O Najcichszym sztandarze Adama Włodka pisano więcej niż o Niepokoju, pierwszemu poświęcili 
swe pióra krytycy i pisarze uznani (Kazimierz Czachowski, Kazimierz Wyka, Jerzy Zagórski), o wczesnych 
książkach Różewicza pisali raczej rówieśnicy, jeśli nie liczyć okazjonalnych wypowiedzi Leopolda Staffa 
i Juliana Przybosia 12.

Perswazyjna moc tego stwierdzenia zawartego w rozprawie, w której tytule 
podkreśla się wagę kontekstów, wynika właśnie z braku precyzji w zarysowaniu 

  8 W roku 1977 T. K ł a k  opublikował rocznicowy tekst XXX lat „Niepokoju” („Poezja” 1977, nr 11), 
który następnie rozszerzył i pod tytułem Wokół „Niepokoju” Tadeusza Różewicza zamieścił w swo-
jej książce Reporter róż. Studia i szkice literackie (Katowice 1978). Cyt. za przedrukiem w późniejszej 
pracy T. K ł a k a,  Spojrzenia. Szkice o poezji Tadeusza Różewicza (Katowice 1999, s. 91), w której 
szkic ten ukazał się w identycznym kształcie, poza, niezbyt fortunną, zmianą tytułu na: Konteksty 
„Niepokoju”.

  9 W Spojrzeniach obok Kontekstów „Niepokoju” znalazł się obszerny, napisany w latach dziewięć-
dziesiątych, tekst T. K ł a k a  Wejście Różewicza.

10 K ł a k, Spojrzenia, s. 81.
11 W Kontekstach „Niepokoju” to ważna supozycja, która została zwerbalizowana w Wejściu Różewicza, 

gdzie K ł a k  (Spojrzenia, s. 35) wprost stwierdza, że młody poeta „zamierzał iść konsekwentnie 
obraną przez siebie drogą” i konsekwentnie „budował fundamenty całej swojej liryki”, dokonując 
tym samym literackiego przełomu – „bowiem liryka ta powodowała prawdziwy przełom w poezji 
polskiej, i nie tylko w niej, otwierała nową epokę poetycką”. 

12 Ibidem, s. 81. 
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tychże. W niemałym stopniu zainteresowanie dla tomiku Włodka wiązało się z tym, 
że ukazał się on w 1945 roku i był nie tylko jedną z pierwszych publikacji poetów 
wówczas najmłodszych, ale w ogóle jedną z pierwszych po wojnie publikacji poetyc-
kich (nb. Wyka odniósł się do wierszy Włodka zdecydowanie krytycznie 13); Niepokój 
ogłoszony został półtora roku później, co może się wydawać niezbyt dużym dystan-
sem czasowym, lecz wtedy oznaczało to już zupełnie inną sytuację wydawniczą 
i zdecydowanie bogatsze w wydarzenia życie literackie. Jednak przede wszystkim 
trudno zgodzić się z sugestią, że wyjątkowość Różewicza pozostawała niedostrze-
żona, skoro jeszcze przed ukazaniem się Niepokoju, gdy jego wiersze znano tylko 
z publikacji prasowych, kształtowała się opinia, że jest on jedynym młodym poetą, 
„przed którym zdaje się być otwarta droga wybitnych osiągnięć” 14, opinia podzie-
lana publicznie także przez Wykę 15. 

Wątpliwości budzą nie tylko szczegółowe stwierdzenia, ale i budowane przez 
Kłaka uogólnienia. Tezie, że młodzi pisarze i poeci byli jakoś marginalizowani w po-
wojennym życiu literackim 16, przeciwstawić można dokładnie odwrotną i, jak się 
wydaje, lepiej uargumentowaną tezę Zbigniewa Jarosińskiego, który podkreślał, że 
po 1945 roku twórcy z pokolenia 1920 niezwykle szybko stali się ważnymi posta-
ciami w polskiej literaturze 17.

Ale największą wadą narracji Kłaka jest zaniechanie. Choć badacz dostrzega 
w tomie poetyckim Różewicza „krańcowe przeciwieństwa”, nie zajmuje się proble-
mem, w jakim stopniu ich występowanie wpłynęło na odbiór Niepokoju, czy je- 
go „przełomowość” była w ogóle dostrzegalna, skoro pojawiała się uwikłana w owe 
„przeciwieństwa”. Pytania te prowadzą do jeszcze jednego, bardziej zasadniczego: 
w jakim stopniu „homogenizacja” wczesnej poezji Różewicza, jej „redukcja [...] do 
utworów »prawdziwie« Różewiczowskich”, tej poezji jednak dobrze się przysłużyła, 
wydobywając, a może wręcz współtworząc jej przełomowość?

3

Drugi znaczący tekst próbujący podważyć spetryfikowane sposoby lektury Niepo-
koju, który chcę tu przywołać, to szkic Krzysztofa Kłosińskiego zawarty w jego 
książce Poezja żalu i zatytułowany po prostu „Niepokój” Tadeusza Różewicza 18. 
Kłosiński źródło stereotypów w odczytywaniu wczesnych wierszy Różewicza widzi 

13 K. W y k a, Wiersze Włodka. „Odrodzenie” 1945, nr 40, z 2 IX. 
14 J a s z c z  [J. A. S z c z e p a ń s k i], Punkty kontrolne. „Dziennik Literacki” 1947, nr 1, z 7–14 III. 

K ł a k  zna ten artykuł i przywołuje sąd Jaszcza – w innym miejscu swojej rozprawy (Spojrzenia, 
s. 114). 

15 Zob. Kto jest realistą? Rozmowa z K. Wyką. „Dziennik Literacki” 1947, nr 10, z 9–15 V: „Wiersze 
zebrane w Niepokoju Różewicza bardziej mnie przejęły w tomie niż rozproszone po czasopismach. 
Jedyny to autentycznie młody głos po tych ciemnych czasach wojennych”. Prywatnie Wyka był 
w ocenie Niepokoju bardziej wstrzemięźliwy, o czym będzie jeszcze mowa, ale nieodmiennie wyróż-
niał Różewicza na tle innych młodych poetów.

16 K ł a k, Spojrzenia, s. 81–82.
17 Z. J a r o s i ń s k i, Rok 1945 jako cezura literacka. W zb.: Stare i nowe w literaturze najnowszej. 

Z  problemów literatury polskiej po 1945 roku. Red. L. W i ś n i e w s k a. Bydgoszcz 1996, s. 19.
18 K. K ł o s i ń s k i, „Niepokój” Tadeusza Różewicza. W: Poezja żalu. Katowice 2001. Pierwsza, naj-
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w marginalizowaniu czy wręcz pomijaniu ich literackości. Traktowanie Ocalonego 
jako „das Literarische Kunstwerk” – Kłosiński dość nieoczekiwanie robi tu aluzję 
do Ingardena – „zostało zaraz po wojnie uniemożliwione”, ponieważ doszło do 
„szczególnej fiksacji sensów”, wynikającej z narzucenia „kagańca kontekstu histo-
rycznego” 19. Autor Poezji żalu przywołuje Edwarda Balcerzana, który już w latach 
siedemdziesiątych pisał:

W 1947 roku, kiedy ukazał się Niepokój Tadeusza Różewicza, trudno by oczekiwać recepcji prefe-
rującej fikcyjność opowiedzianych w tym wierszu wydarzeń. Bez wątpienia, Ocalony Różewicza jest 
dziełem sztuki i pełna interpretacja musi ten fakt uwzględnić. [...] Ale dla czytelnika z 1947 roku Oca-
lony był przede wszystkim wyznaniem autora (nie podmiotu fikcyjnego), znakiem zwróconym ku nie-
dawnej przeszłości narodu (a nie ku przestrzeni wewnątrztekstowej), jak i inne, wspomnieniowe, publi-
cystyczne itp. dokumenty okropności wojny. [...] Jego poetyckość miała sens instrumentalny: jak 
w folklorze in statu nascendi 20.

Utożsamiając „fikcyjność”, o której pisał Balcerzan, z literackością, Kłosiński 
zwraca uwagę na jej istnienie we wczesnych wierszach Różewicza, pokazuje ich 
uwikłanie w procedury metaforyzacyjne i relacje intertekstualne. 

Interpretacje Kłosińskiego, erudycyjne i wyrafinowane, oparte na odwołaniach 
do autorytetów humanistyki przełomu wieków (Derrida, de Man, Lacan), mają 
jednak zaskakująco słabe fundamenty filologiczne. Jedną z konsekwencji „przepi-
sywania Różewicza” jest to, że, jak zauważył Skrendo przy innej okazji, „nie wszy-
scy, którzy spierają się o jego [tj. Niepokoju] rolę w historii polskiej poezji, sięgają 
po pierwodruk” 21 – i Kłosiński może być właśnie przykładem takiego badacza. 
Tylko formalnie bowiem zajmuje się tomem z 1947 roku, de facto zajmując się jego 
„przepisaną” przez poetę wersją: konsekwentnie przywołuje wiersze z Niepokoju za 
wydaniem zbiorowym poezji Różewicza z 1988 roku.

Nie mniej istotny jest inny anachronizm pojawiający się w rozważaniach Kło-
sińskiego. Naruszenie „normalności” 22 w traktowaniu wierszy Różewicza jako dzieł 
literackich wiąże badacz z dominującym wśród czytelników przekonaniem o „do-
kumentalnym” charakterze tych utworów. Lecz choć w cytowanym tu, a także przez 

obszerniejsza część tego tekstu, poświęcona wierszowi Róża, ukazała się najpierw w „Pamiętniku 
Literackim” (1999, z. 1) pt. Imię róży i bywa często przywoływana za pierwodrukiem.

19 K ł o s i ń s k i, „Niepokój” Tadeusza Różewicza, s. 154–155.
20 E. B a l c e r z a n, Interpretacja jako „próba całości” (na przykładzie polskiej liryki powojennej). W zb.: 

Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji. Studia. Red. J. S ł a w i ń s k i, J. Ś w i ę c h. Wrocław 
1979, s. 87. Zob. też E. B a l c e r z a n, Poezja polska w latach 1939–1965. Cz. 1: Strategie liryczne. 
Warszawa 1982, s. 24–25. łatwiej w tym przypadku zacytować bezpośrednio Balcerzana niż Kło-
sińskiego, ponieważ jego uwagi uwikłane zostały w referowanie i komentowanie fragmentu Inter-
pretacji jako „próby całości”, z którego pochodzi ten cytat. Referowanie to zresztą w pełni aproba-
tywne, co z dwóch powodów warto podkreślić. Po pierwsze: Balcerzan traktuje Ocalonego jako 
oczywistą synekdochę wczesnej poezji Różewicza i u Kłosińskiego brak sygnałów dystansu wobec 
tego zabiegu. Po drugie: zaskakuje u autora piszącego pod koniec XX w. i oczytanego w literaturze 
postmodernistycznej aprobata dla stanowiącej fundament sformułowań strukturalisty (w latach 
siedemdziesiątych XX w.) Balcerzana wyraźnie modernistycznej opozycji „dzieła sztuki” i „doku-
mentu”; być może, wątpliwości, jakie pociąga za sobą odwołanie się współcześnie do tej opozycji, 
Kłosiński stara się zamaskować Ingardenowską peryfrazą.

21 A. S k r e n d o, Twórczość Tadeusza Różewicza w zarysie. W: Przodem Różewicz, s. 14.
22 K ł o s i ń s k i, „Niepokój” Tadeusza Różewicza, s. 155.
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Kłosińskiego, fragmencie artykułu Balcerzana mowa o „czytelniku z 1947 roku”, 
autor Poezji żalu pokazuje istnienie tego przekonania nie na podstawie pierwszych 
opinii o Niepokoju, ale – tekstów późniejszych, poczynając od ważnych ujęć Błoń-
skiego i Wyki z lat pięćdziesiątych. Najwyraźniej źródłem wyobrażeń Kłosińskiego 
(i Balcerzana) na temat „czytelnika z 1947 roku” są, wbrew tej peryfrazie, sposoby 
interpretacji poezji Różewicza, które zaczęły się kształtować w dekadzie następnej 
i przez badaczy zostały ekstrapolowane na lata czterdzieste.

Anachronizmy w rozważaniach Kłosińskiego powodują, że rewersem niechęci 
do „kagańca kontekstu historycznego” okazuje się w nich stereotypowe postrzega-
nie tego kontekstu. Rozumowanie autora Poezji żalu warto więc odwrócić: to nie 
kontekst historyczny jest „kagańcem [...], któremu zawdzięczamy ową szczególną 
fiksację sensów w odczytaniu takich wierszy, jak Ocalony” 23, ale przeciwnie: „fik-
sacja sensów” wiąże się ze schematycznym postrzeganiem owego kontekstu i jego 
oddziaływania na poezję Różewicza. 

4

Na zakończenie uwag wstępnych warto przywołać recenzje Niepokoju, zasadnicze 
źródło wiedzy na temat „czytelnika z 1947 roku”. Nie potwierdzają one przekonania, 
które zyskało potem status oczywistości, że tom młodego poety czytano jako „do-
kument okropności wojny”, a jego „poetyckość” miała dla pierwszych czytelników 
jedynie „sens instrumentalny”. Było właściwie dokładnie odwrotnie: Niepokój czy-
tano przede wszystkim – użyjmy jeszcze jednego określenia Balcerzana – w „prze-
strzeni wewnątrztekstowej”, jako tom poetycki i to właśnie jego „poetyckość” głów-
nie interesowała recenzentów. 

Wyrazistym tego przykładem może być omówienie Niepokoju opublikowane 
przez Stanisława Lema. Odnotował on tematykę wierszy, wskazując na ich „wy-
dźwięk” – „Wydźwięk poezji Różewicza jest pesymistyczny: przeżycia okupacji roz-
biły mu hierarchię pojęć etycznych i wiarę” – ale zrobił to dosłownie w jednym, tym 
właśnie, zdaniu. Natomiast nieliczne w recenzji obszerniejsze cytaty, choć pochodzą 
z utworów wojnę przywołujących, posłużyły Lemowi do rozważania kwestii warsz-
tatowych: Dolę, mówiącą o zabitym partyzancie, zacytował, chcąc unaocznić czy-
telnikowi i pochwalić obrazowanie oparte na „niedocenianej prostocie”, z kolei 
fragment wiersza Z domu mojego, którego bohater stracił w wyniku wojennego 
kataklizmu dom rodzinny i najbliższych, został przywołany, aby pokazać metafo-
rykę Różewicza, to, że młody poeta umiał trafnie wykorzystać „metaforę na służbie 
kształtu lirycznego” 24.

Dla recenzentów ważnym „wewnątrztekstowym” zagadnieniem była kwestia 
inspiracji literackich widocznych w wierszach Niepokoju. Jako oczywiste odnoto-
wywali oni związki z poezją Przybosia, ale wskazywali też na inne zapożyczenia 
i pokrewieństwa, w tym – co warto podkreślić, bo potem ten trop z interpretacji 

23 Ibidem, s. 154.
24 S. L e m, Wiersze Różewicza. „Tygodnik Powszechny” 1947, nr 45, z 9 XI, s. 6. Jako ciekawostkę 

warto odnotować, że późniejszy wybitny prozaik recenzję Niepokoju napisał z pozycji... młodego 
poety katolickiego.
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poezji Różewicza zniknie – na źródła literackie dykcji sprozaizowanej, która po latach 
stanie się synonimem poezji „Różewiczowskiej”: w użyciu takiej dykcji recenzenci 
dość zgodnie, różnie zresztą to oceniając, widzieli wpływ poezji francuskiej, Apolli-
naire’a i surrealistów, a także okupacyjnej poezji Miłosza. Ponownie posłużę się tu 
recenzją Lema: w „prostocie” Doli dostrzegł on „coś z Miłoszowskich skrótów lirycz-
nych” i podobieństwo do „oszczędnej w wypowiedzi przedwojennej poezji francu-
skiej” 25.

Natomiast zdecydowanie mniejsze zainteresowanie budził w recenzentach Nie-
pokoju zapis doświadczenia wojennego; jeden z nich – co z punktu widzenia póź-
niejszych wyobrażeń o „czytelniku z 1947 roku” wydawać się może niezrozumiałą 
osobliwością – w ogóle pominął wojenną tematykę wierszy Różewicza milczeniem 26. 
Był to przypadek skrajny, ale wyjaskrawiający tendencję dominującą w omówieniach 
książki młodego poety. 

Przywołać tu wszakże trzeba jeszcze jedną recenzję, która ukazała się w „Od-
rodzeniu” i której autorem był Jerzy Zawieyski. To tekst ważny zarówno ze względu 
na miejsce publikacji, jak i ze względu na wysoką rangę autora w ówczesnym życiu 
literackim, a także dlatego, że podkreśla znaczenie tematu wojny w wierszach Ró-
żewicza, co więcej, do pewnego stopnia antycypuje późniejsze sposoby ich inter-
pretacji. Ale nawet Zawieyski, który uznanie dla utworów z Niepokoju wyrażał przez 
przypisywanie im „realistyczności” – mówił o ich „realizmie poetyckim” czy po 

25 Ibidem. Dostrzeganie intertekstualnego aspektu prozaizacji, która pojawiła się w wierszach Róże-
wicza, wpływu, a co najmniej „pokrewieństwa” między nimi a „poetyką uproszczonego nadrealizmu” 
było dla krytyków w drugiej połowie lat czterdziestych czymś oczywistym. J. B ł o ń s k i  (Poezja 
Różewicza. „Twórczość” 1949, z. 7, s. 113), którego wyrażenia z recenzji Czerwonej rękawiczki tu 
przywołuję, ukonkretnia to skojarzenie wskazując „pokrewieństwa” między Ocalonym a wierszem 
P. É l u a r d a  Gabriel Péri. Jednocześnie warto w tym kontekście zauważyć, że utrwalanie się 
sposobu lektury wczesnej poezji Różewicza jako przede wszystkim dzieła „pogrobowca wojny”, do 
czego Błoński walnie się przyczynił Szkicem portretu poety współczesnego w połowie dekady na-
stępnej, oznaczało zacieranie intertekstualnych uwikłań tej poezji. Proces to dobrze widoczny 
właśnie w Szkicu portretu. Co prawda, ze wskazania na „pokrewieństwo” ani z zestawienia Ocalo-
nego z Gabrielem Péri B ł o ń s k i  (Szkic portretu poety współczesnego, s. 239) w tym tekście nie 
rezygnuje, ale podkreśla, że ma na myśli jedynie „pozorną wycieczkę wpływologiczna”, i mówi 
zdecydowanie: „Powtarzam: nie chodzi o wpływ, bo go nie ma, ale o analogię”. Jednak stanowczość 
B ł o ń s k i e g o  nie wydaje się uzasadniona, wątpliwy jest bowiem jej fundament, twierdzenie, że 
awangardowych poetów francuskich „Różewicz po prostu nie znał – bo nie znał ich języka, jak 
chętnie przyznaje” (ibidem, s. 237). W drugiej połowie lat czterdziestych ukazała się głośna wtedy 
Antologia współczesnej poezji francuskiej opracowana przez A. W a ż y k a  (B ł o ń s k i  przywołuje 
ją zresztą w przypisie, zob. ibidem, s. 273), ukazała się, co prawda, w roku wydania przez Różewi-
cza Niepokoju, ale przekłady w niej zawarte były wcześniej publikowane w prasie literackiej i Ró-
żewicz kilka miesięcy przed wydrukowaniem Ocalonego w „Odrodzeniu” mógł czytać Gabriela Péri 
P. É l u a r d a  (Wiersze. „Kuźnica” 1945, nr 9, z 28 X), wpływu nie da się więc wykluczyć. To 
prawdopodobna hipoteza, w dodatku jest rzeczą pewną, że Różewicz w pierwszych latach działal-
ności literackiej wiersz Éluarda poznał i najwyraźniej go cenił, skoro sam napisał utwór poświę-
cony pamięci francuskiego komunisty, zamordowanego w czasie wojny przez hitlerowców, utwór, 
który także zatytułował Gabiel Péri (pierwodruk, w dziesiąta rocznicę śmierci Périego: „Twórczość” 
1951, z. 10; przedruk w: T. R ó ż e w i c z, Wiersze i obrazy. Warszawa 1952) i w którym cytuje 
fragmenty wiersza Éluarda w przekładzie J. Kotta, opublikowanym po raz pierwszy w „Kuźnicy” 
jesienią 1945 (a następnie zamieszczonym w antologii Ważyka).

26 Zob. W. K i w i l s z o, Dlaczego poezja niepokoju? „Wieś” 1948, nr 6, z 8 II.
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prostu o „realizmie” – i stwierdzał, że „Wiersze, wyrosłe z wojny, są obnażeniem 
faktów”, że wyrażają „surową prawdę”, nie traktował ich ostatecznie jako prostej 
ekspresji „faktów” i „prawdy”. Widział w nich bowiem nie tyle „dokument”, ile jed-
nak – i przede wszystkim – osiągnięcie artystyczne, pisał o „wrażeniu poetyckim 
dużej miary” oraz o „zwycięstwie poety” 27.

5

Opublikowany wiosną 1947 Niepokój zawierał 54 utwory i były to, jak głosiła za-
mieszczona na końcu tomu adnotacja, „Wiersze z lat 1945–1946” (N 71 28). W zde-
cydowanej większości – tylko siedmiu z nich to nie dotyczy – utwory te były wcześniej 
drukowane w pismach literackich, w których nazwisko Różewicza pojawiało się od 
września 1945, kiedy zadebiutował na łamach „Odrodzenia”. Niepokój miał zarazem 
charakter tomu wierszy zebranych z okresu, o którym mowa w adnotacji: Różewicz 
włączył do niego właściwie wszystkie opublikowane wcześniej w prasie utwory 
poetyckie (poza satyrycznymi, drukowanymi głównie w „Szpilkach” i w śląskim 
„Kocyndrze” 29). Wyjątki są nieliczne i jedynie potwierdzają regułę: do książki nie 
wszedł wiersz Do żołnierza-tułacza, opublikowany w 1946 roku we wrześniowym 
numerze tygodnika „Wieś”, zapewne w związku z rocznicą wybuchy wojny, bo po-
wstał w okresie okupacji, nosił datę „1943 r.” 30; w Niepokoju nie znalazła się Elegia 
na powrót umarłych poetów, manifest niechęci do poezji tradycyjnej, w tym przy-
padku zadecydował zapewne publicystyczno-satyryczny charakter utworu 31; Ró-
żewicz do Niepokoju nie włączył również Katastrofy, mówiącej o tragicznym wypad-
ku kolejowym, który to wiersz po ukazaniu się w „Odrodzeniu” sprowokował 
w prasie rozważania o „katastrofie w poezji”, bulwersował bowiem dosadnością 
obrazowania, w tym erotycznego 32.

Pomijając te wyjątki, Niepokój zbierał wszystkie opublikowane wcześniej nie-

27 J. Z a w i e y s k i, Poezja niepokoju. „Odrodzenie” 1947, nr 42, z 19 X, s. 5.
28 W ten sposób lokalizuję cytaty z tomu: T. R ó ż e w i c z, Niepokój. Kraków 1947. Liczba po skrócie 

wskazuje stronicę.
29 Część z nich poeta włączył do tomu Uśmiechy, wydanego dopiero w r. 1955, warto więc pamiętać, 

że powstawały one równolegle z „poważnymi” wierszami z Niepokoju, że, mówiąc inaczej, autor 
Ocalonego pisywał jednocześnie utwory satyryczne i humorystyczne.

30 T. R ó ż e w i c z, Do żołnierza-tułacza. „Wieś” 1946, nr 34/35, z 1–7 IX. W późniejszych przedrukach 
tego utworu poeta zaznaczał, że jego współautorem był Janusz R ó ż e w i c z  – zob. Nasz starszy 
brat. Oprac. T. R ó ż e w i c z. Wrocław 1992, s. 5.

31 T. R ó ż e w i c z, Elegia na powrót umarłych poetów. „Pokolenie” 1946, nr 1.
32 T. R ó ż e w i c z, Katastrofa. „Odrodzenie” 1946, nr 43, z 27 X. Zob. W ł a d., Katastrofa w poezji. 

„Rzeczpospolita” 1946, nr 298, z 29 X, s. 6. Autor felietonu domyśla się, że gdy Różewicz pisze 
o „uśmiechniętych zadach kobiet / na kartofliskach” obserwowanych przez jednego z pasażerów 
pociągu, chodzi o oddanie „rozpalonej wyobraźni chłopca”, tym niemniej uznaje to wyrażenie za 
dowód upadku poezji, podobnie jak opis kłopotów bohatera z artykulacją („Pijany, słowa ciągnął 
/ z ust jak ślimaki / oślinione i śliskie / przyklejał do szyby”); felieton zamieszczony w ogólnopol-
skim dzienniku przedrukowywany był w prasie lokalnej. Warto przy okazji odnotować, że już 
w październiku 1946 Różewicz, co „Wład.” konstatuje oczywiście z dystansem, zaliczany był „do 
niecodziennych zjawisk w szkółce poetyckiej Przybosia”.
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satyryczne utwory Różewicza z lat 1945–1946 33, i to zbierał o tyle dosłownie,  
że autor przedrukował je w książce bez wprowadzania żadnych znaczących zmian 34.

Obfitość prasowych pierwodruków wierszy tworzących Niepokój jest faktem 
wartym uwagi i wykorzystania. Choć oczywiście nie można traktować dat pierwo-
druków jako danych rozstrzygających kwestię czasu powstania poszczególnych 
utworów, uwzględnienie tych dat pozwala nałożyć na zawartość książki Różewicza 
pewien porządek chronologiczny (w tomie kolejność pierwodruków nie została za-
chowana) i w efekcie wydobyć z niej interesujące informacje.

Taki zabieg ujawnia przede wszystkim wyraźną ewolucję: w ciągu mniej więcej 
półtora roku, od września 1945 do wczesnej wiosny 1947, kiedy w prasie literackiej 
drukowane są wiersze, które wejdą już do Czerwonej rękawiczki, Różewicz przecho-
dzi od wzorowania się na awangardowej poezji Przybosia do poetyki zdecydowanie 
bardziej ascetycznej, ograniczając czy wręcz rugując metafory na poziomie zdania 

33 Bez przebadania archiwum poety trudno wypowiadać się o wierszach, które wtedy zapewne po-
wstały, ale nie zostały zakwalifikowane przez autora, bądź jego ówczesnego mentora Przybosia, do 
druku (zob. interesujący list Przybosia do Różewicza z września 1945, w którym pojawia się kilka 
tytułów wierszy młodego poety, nie zawsze dających się dziś zidentyfikować – T. R ó ż e w i c z, 
Margines, ale... Wrocław 2010, s. 139). Na podstawie dostępnych materiałów można wymienić 
jeden taki przykład, bardzo zresztą interesujący: wiersz O maleństwie piosenka. Z. M a j c h r o w-
s k i  (Różewicz. Wrocław 2002, s. 86) opublikował zdjęcie maszynopisu tego utworu, datowanego 
„kwiecień 1945 r.”, z poprawkami Przybosia, dającymi wyobrażenie o wskazówkach, jakie mistrz 
kierował do młodego ucznia. Ale nie mniej interesujące jest to, że wiersz opowiadający o groźnym 
dla wroga, lecz czułym dla niemowlęcia żołnierzu – „radzieckim / płowym / lwie”, włączony przez 
R ó ż e w i c z a  do tomu Czas który idzie, wydanego w r. 1951, kiedy utwór ten mógł sprawiać wra-
żenie sielankowej idealizacji rzeczywistości końca wojny dokonanej zgodnie z wymogami socreali-
zmu – powstał jednak w r. 1945, a tym samym zdumiewająco uproszczoną i sentymentalną wizję 
radzieckich „lwów” w całości zapisać trzeba na konto autora. 

34 W przypadku dwu wierszy: Martwy owoc i Z domu mojego, zmiana polegała na nadaniu im tytułu 
– w pierwodruku tytułu one nie miały (zob. „Odrodzenie” 1946, nr 33, z 18 VIII). Jedynym w zna-
czącym stopniu zmienionym utworem w Niepokoju był Przemarsz przez wieś, pozbawiony w edycji 
książkowej w stosunku do pierwodruku („Pokolenie” 1946, nr 3, z 1 X, s. 5) siedmiu końcowych 
wersów: 

 Dziewczynka ścisnęła lalkę czerwoną i niebieską
 otwarła usteczka na ogromnego Szefa
 z piskiem uciekła
 na plecach drżały warkoczyki
 śmieszne mysie ogonki z kokardami.

 Kiedy odeszli rozchyliły się na szybach
 białe kwiaty pod tchnieniem gorących warg. [w. 27–34]

 Zmiana może być odczytana jako istotna: w jej wyniku wiersz nabiera innego charakteru, nie jest 
już tylko rodzajową scenką, a to, co owe końcowe wersy poprzedzało i było w pierwodruku tylko 
poetyckim opisem obrazka wiszącego na ścianie chłopskiej chaty, stając się zakończeniem, jedno-
cześnie wprowadza wzniosłą sugestię błogosławieństwa dla odwiedzających chatę partyzantów: 

 na obrazach wschodziły aureole
 i biała Gołębica migotała piórami 
 nad Synem. [w. 24–26]

 Ale niewykluczone, że jest to zmiana przypadkowa: siedem wersów zamykających Przemarsz w nie-
wielkim rozmiarami Niepokoju powinno się znaleźć na następnej stronicy książki i, być może, 
„wypadło” przy łamaniu tekstu (zob. N 43–44).
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i zbliżając styl swoich utworów do języka potocznego. Jednocześnie chronologiczna 
perspektywa pierwodruków pozwala dostrzec, że proces uwalniania się spod wpły-
wu Przybosia miał w przypadku autora Niepokoju przebieg złożony i meandryczny, 
nie było nagłego zwrotu czy zerwania. Tak więc np. Śmierć podchorążego, w której 
Różewicz sięga po Przybosiowskie metafory, aby pisać o doświadczeniu wojennym 
(będzie jeszcze o tym utworze mowa), został opublikowany po Ocalonym, funkcjo-
nującym potem jako sztandarowy przykład tematyki i poetyki „Różewiczowskiej” 35.

Różewicz tuż po wojnie rozpoczynał od fascynacji awangardą w wersji Przybo-
sia, aby następnie przejść szybką i radykalną ewolucję od metaforyzacji do proza-
izacji swoich wierszy. Na takim poziomie uogólnienia są to fakty w pracach Róże-
wiczowi poświęconych odnotowywane; stosunkowo dużo pisano o wpływie Przybo-
sia na najwcześniejsze wiersze autora Niepokoju 36. Ale warto do tej kwestii wrócić, 
ponieważ i ten wpływ, i związana z wyzwalaniem się spod niego ewolucja twórczo-
ści poetyckiej Różewicza traktowane bywają zazwyczaj jako zjawiska marginalne, 
rozgrywające się gdzieś na obrzeżach tomu z 1947 roku. Tymczasem tom ten, 
chociażby ze względu na swój charakter „wierszy zebranych”, zapisywał zarówno 
ów wpływ, jak i ową ewolucję w sposób wyraźny, co miało istotne konsekwencje 
dla jego odbioru.

A był to na początku, tzn. w roku 1945, wpływ bardzo silny. Już w kwietniu 
tego roku Różewicz opublikował manifest Rekwizyty i duch, w którym objawił się 
jako zwolennik poezji rozwijającej idee Awangardy Krakowskiej. Manifest otwiera-
ło gromkie stwierdzenie: „Poeta, jako twórca rzeczy nowych, jest nowatorem i re-
wolucjonistą” 37, całość zaś niewielkiego tekstu brzmiała „jak telegraficzne stresz-
czenie programu poetyckiego Tadeusza Peipera z jego Nowych ust” 38. Warto też 
zauważyć, że choć w kwietniu 1945 działania wojenne jeszcze trwały, a Różewicz 
miał za sobą wszystkie przeżycia, które złożyły się na jego osobiste doświadczenie 
wojny (w tym te najistotniejsze – udział w partyzantce, śmierć brata Janusza), 
w manifeście brak do niej odniesień, co sugeruje, że, zdaniem autora, nie miała 
ona wpływu na zasady tworzenia poezji. To oczywiście tylko sugestia Rekwizytów 
i ducha, trudno powiedzieć, w jakiej mierze świadomie wprowadzona, choć warta 
odnotowania, zwłaszcza w kontekście późniejszych wypowiedzi Różewicza na ten 
temat; ale, rzecz jasna, manifest miał przede wszystkim poświadczać aspiracje 
twórcze autora. Jest też w jakimś stopniu naturalne i zrozumiałe, że choć począt-
kujący poeta pisze o „rzeczach nowych”, „nowatorstwo” oznaczało w jego przypad-
ku wybór mistrza literackiego i próby jego naśladowania; a to, że Różewicz wybrał 
Przybosia, nie było czymś niezwykłym ani oryginalnym, jak stwierdza Grzegorz 

35 T. R ó ż e w i c z: Ocalony. „Odrodzenie” 1946, nr 15, z 14 IV; Śmierć podchorążego. Jw., nr 21, 
z 26 V. Jeszcze później, prawie pół roku po pierwodruku Ocalonego, ukazał się wiersz Żywi umie-
rali („Pokolenie” 1946, nr 3, z 1 X), w którym Różewicz próbuje metaforycznie przedstawić zagładę 
Żydów.

36 Zob. A. S k r e n d o, Przyboś i Różewicz. Paralela. W: Poezja modernizmu. Interpretacje. Kraków 
2005; autor daje tu także przegląd wcześniejszych opinii na temat relacji między oboma poetami.

37 Tekst Różewicza ukazał się 14 IV 1945 w pierwszym numerze „Przemian”, dodatku Związku Za-
wodowego Literatów w Częstochowie do dziennika „Głos Narodu” (nr 50). Cyt. za: L. M. B a r t e l-
s k i, W kręgu bliskich. Szkice do portretów. Kraków 1967, s. 178.

38 Określenie M a j c h r o w s k i e g o  (op. cit., s. 79).
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Wołowiec: „Dla większości debiutujących tuż po wojnie poetów był Przyboś praw-
dziwym Mistrzem” 39. 

Fascynację Przybosiem świetnie widać w „najwcześniejszych” (gdy spojrzeć na 
zawartość Niepokoju z perspektywy chronologicznej) wierszach Różewicza, opubli-
kowanych jesienią 1945. Bardzo chłodno ocenił je Karol Wiktor Zawodziński 
w swoim Rzucie oka na literaturę polską 1945 roku:

Tylko z podpisu Różewicza w „Odrodzeniu” odróżniamy jego pierwociny od wzoru [tj. Przybosia]; 
tenże prozą opowiada zupełnie dorzecznie 40, ale w wierszu jest zahipnotyzowany manierą mistrza. Tak 
łatwo zafundować sobie satysfakcję osiągnięcia celu: anch’io son’ poeta!  41

Zawodziński nie lubił poezji awangardowej i to, że Różewicz wzorował się na 
Przybosiu, niewątpliwie z góry źle nastawiało krytyka do początkującego poety. Ale 
najciekawsze w opinii Zawodzińskiego jest to, że jakkolwiek w pierwszym momen-
cie wydawać się ona może przede wszystkim objawem idiosynkrazji 42, w podsumo-
waniu dorobku literatury polskiej za rok 1945 była po prostu uzasadniona. W tym-
że roku Różewicz opublikował w „Odrodzeniu” sześć wierszy wyraźnie odwołujących 
się do wzorca poezji awangardowej, w jednym z nich – Na widnokręgu – dając wręcz 
pastisz Przybosia, pod względem nie tylko poetyki, ale i wyboru bohatera, zupełnie 
w twórczości Różewicza wyjątkowego: jest nim rolnik-siewca.

Na widnokręgu wschodzi
człowiek
na widnokręgu powiek
idąc
złocisty sieje blask
w dłoniach zapowiedź
niesie żniw
na niebie obłok
pełen nut
na głowie lazurowy kask
z ramienia
urodzajny rzut
ziemię i niebo spina 
w łuk
widnokrąg 43. 

Być może, wyrazistość patronatu Przybosia nad pierwszymi drukowanymi 
wierszami Różewicza wynikała w jakiejś mierze z tego, że autor Miejsca na Ziemi 
był szefem działu poezji w „Odrodzeniu” i młody poeta mniej lub bardziej świadomie 
wybierał i przesyłał do redakcji takie teksty, które mogły liczyć na jego przychylność. 

39 G. W o ł o w i e c, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer. Wrocław 1999, s. 45.
40 Jesienią 1945 T. R ó ż e w i c z  opublikował w „Odrodzeniu” także pierwsze opowiadania, w których 

odwoływał się do przeżyć z okresu służby w partyzantce: Borem, lasem... (nr 43, z 23 IX) i Kiedy 
opadły liście (nr 56/57, z 23–30 XII); opowiadania te, przeredagowane (zwłaszcza pierwsze z nich, 
zatytułowane w nowej wersji Ciężar), wejdą potem do zbiorku Opadły liście z drzew (1955).

41 K. W. Z a w o d z i ń s k i, Rzut oka na literaturę polską 1945 roku. Poznań 1946, s. 28–29.
42 Tak opinię Zawodzińskiego traktuje K ł a k  (Spojrzenia, s. 88), który pomija jej kontekst i przywo-

łuje jako przykład jaskrawego niezrozumienia przez krytyków oryginalności wierszy Różewicza.
43 T. R ó ż e w i c z: Na widnokręgu. „Odrodzenie” 1945, nr 42, z 16 IX; N 61.
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Ale warto pamiętać, że choć w swojej twórczości Różewicz szybko się od tego wpły-
wu uwolnił, był w owym okresie szczerym admiratorem Przybosia i jako poety, i jako 
człowieka 44. 

Mimo szybkiej ewolucji widocznej w wierszach Różewicza wpływ Przybosia 
w „zbiorowym” tomie opublikowanym w 1947 roku stanowił wątek bardzo wyraź-
ny i odnotowywany przez wszystkich recenzentów. Także Zawieyski, który najwy-
żej oceniał „antypoetycki” sposób wyrażenia przez Różewicza „surowej prawdy” 
doświadczenia wojennego, dostrzegał, że „Niektóre wiersze dźwięczą Przybosiem 
w sposób bardzo niewątpliwy” 45.

I tu ujawnia się inny jeszcze pożytek ze spojrzenia chronologicznego na zawar-
tość Niepokoju. Można mianowicie zauważyć, że procesowi wypracowywania wła-
snego idiomu poetyckiego odpowiadają niejako symetrycznie zmiany wprowadzane 
potem przez Różewicza do tego tomu: „wczesne” wiersze, o ile w ogóle były prze-
drukowywane, poddane zostały radykalnym zabiegom redaktorskim, polegającym 
głównie na uproszczeniu języka, na rugowaniu metafor i epitetów, wiersze „późne” 
były częściej przedrukowywane i nierzadko bez żadnych zmian. Znamienne są 
dalsze losy sześciu wierszy opublikowanych przez Różewicza jesienią 1945 w „Od-
rodzeniu”: wszystkie znalazły się w Niepokoju, ale tylko dwa z nich weszły następ-
nie do Różewiczowskiego kanonu i były przez niego przedrukowywane – po większych 
lub mniejszych zmianach stylistycznych 46. „Przepisywanie” Niepokoju rządzi się 
uchwytną regułą i ma walor pragmatyczny: prowadzi przede wszystkim do wyre-
tuszowania i zmarginalizowania wpływów Przybosia. Jak to ujął Skrendo, „Różewicz 
nie tylko pomija wiersze zdradzające genealogię Przybosiowską, niektóre także 
przerabia, aby pokrewieństwo takie zatrzeć” 47. 

6

Zawartość Niepokoju dokumentuje szybką ewolucję poezji Różewicza w la- 
tach 1945–1947. Jak już pisałem, ewolucja ta miała przebieg meandryczny, nie 
jest też jasne, w jakiej mierze była efektem przemyślanych decyzji, a w jakiej in-
stynktownych poszukiwań; uderza w każdym razie, że przygotowując Niepokój 
poeta nie potrafił czy nie chciał dokonać wyboru spośród opublikowanych wcześniej 
wierszy, mimo że pozostawienie ich wszystkich oznaczało wprowadzenie do książ-

44 Podsumowując pierwszy okres ich znajomości w liście napisanym w listopadzie 1947, po wyjeździe 
Przybosia na placówkę dyplomatyczną w Szwajcarii, Różewicz zaliczył się do jego „szkoły” i stwier-
dzał: „to było nie tylko terminowanie u Mistrza, [...] nie tylko była to szkoła rzemiosła, ale szkoła 
charakterów – sumienia – moralności” (cyt. za: K ł a k, Spojrzenia, s. 39). Zob. też 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, 
s. 86–87.

45 Z a w i e y s k i, op. cit., s. 5.
46 Zabiegi redaktorskie Różewicza można obserwować na przykładzie utworu Ranny, którego prze-

miany zaprezentował S k r e n d o  w Przepisywaniu Różewicza (s. 125–130) – jest to jeden z dwu 
przedrukowywanych spośród owych sześciu pierwszych wierszy; drugim jest Listopad 1944.

47 S k r e n d o, Przyboś i Różewicz, s. 149. Nb. trudno uzgodnić tę rzeczową konstatację ze sformuło-
waną później przez S k r e n d ę  (Przepisywanie Różewicza, s. 133) „symboliczną” interpretacją 
„przepisywania” Niepokoju.
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ki „krańcowych przeciwieństw”. Ten brak selekcji tym bardziej zastanawia, że 
Różewicz próbował jednak podporządkować zróżnicowany zbiór swoich wierszy 
ogólnemu zamysłowi – starał się skonstruować tom, którego dominantą miało być 
doświadczenie wojny, tom „postkatastroficzny” 48. Na taki zamysł wskazuje wpro-
wadzenie ramy kompozycyjnej: Niepokój otwierała Maska, jeden z najbardziej potem 
znanych wierszy Różewicza, wydrukowana w dodatku kursywą, co podkreślało jej 
wyjątkowość i nadrzędną rolę wobec innych utworów zbioru, zamykała zaś Gwiaz-
da żywa, wiersz wchodzący w swoisty dialog z Maską, pokazujący, że ucieczka od 
pamięci o wojnie i od powojennej traumy, o której mowa w utworze inicjalnym – 
słynne „uciekajmy uciekajmy” (N 3) – jest niemożliwa.

Drugi zasadniczy zabieg konstrukcyjny stanowiło w Niepokoju wymieszanie 
wierszy mniej lub bardziej bezpośrednio przywołujących wojnę z tymi, w których 
takich przywołań brak. Przy „postkatastroficznej” koncepcji tomu był to zabieg 
konieczny, ponieważ wśród wierszy tworzących Niepokój te związane z doświadcze-
niem wojny bynajmniej ilościowo nie dominowały. Wydaje się, że intencje poety 
dobrze odczytywał Zawieyski, gdy stwierdzał:

Co chwila napotykamy w tomie rzeczy niewojenne, ale co chwila także wracamy na nowo do wojny. 
To zespolenie i przeplatanie odmiennej i różnorodnej wiedzy poetyckiej o świecie – potęguje wrażenie 
całości i nadaje jej akcent przejmującego tragizmu 49.

Ale wymieszanie „rzeczy niewojennych” i „wojennych” odbierane być mogło – 
i odbierane było, czego dowodzą inne recenzje – odmiennie: jako objaw niezdecy-
dowania czy braku konsekwencji, poszukiwań chaotycznych na poziomie zarówno 
poetyki, jak i tematyki. Tym bardziej że w książce Różewicza pojawiły się zestawie-
nia utworów, które mogły wręcz bulwersować, gdy np. po wierszu Matka powieszo-
nych, w którym mowa, i to w jego zakończeniu, o obojętności innych („idzie na dno 
/ ociera się o szorstką łuskę tłumu”, N 9), autor umieścił estetyzujący obrazek 
jesieni – Bursztynowego ptaszka („Jesień / ptaszek bursztynowy / przejrzysty / 
z gałązki na gałązkę / nosi kroplę złota”, N 10) 50. 

Muszę też podkreślić, że jeżeli pisałem o widocznej w Niepokoju ewolucji, to były 
to uwagi formułowane z perspektywy historycznoliterackiej, siłą rzeczy niedostęp-
nej pierwszym czytelnikom książki Różewicza. W roku 1947 nie mieli oni podstaw, 
aby ujmować jej zawartość w porządkującej pespektywie ewolucji, skoro rezygnu-
jąc z układu chronologicznego autor usunął tym samym zasadniczą wskazówkę 
pozwalającą uchwycić jej kierunek. Dlatego w utworach, w których dzisiaj skłonni 
jesteśmy widzieć krystalizowanie się idiomu „różewiczowskiego”, w 1947 roku do-
strzegano przede wszystkim radykalną i chaotyczną zmianę literackich patronów, 

48 To celne określenie J. B ł o ń s k i e g o  stosuję tu anachronicznie, pojawiło się bowiem dopiero 
w jego recenzji Pięciu poematów („Pogłosy i zapowiedzi”. „Wieś” 1950, nr 25, z 25 VI), ale na zna-
czenie kompozycji Niepokoju zwracali już uwagę jego pierwsi czytelnicy – zob. S. L i c h a ń s k i, 
Dwa pokolenia awangardy. „Twórczość” 1948, z. 1, s. 93.

49 Z a w i e y s k i, op. cit., s. 5.
50 Wątpliwości związane z kompozycją nieobce były samemu Różewiczowi, który w następnych wy-

daniach Niepokoju zmienił ją, przesuwając wiersze „wojenne” zasadniczo do pierwszej części tomu, 
a Matkę powieszonych i Bursztynowego ptaszka rozdzielił wierszem Dola (poczynając od Wyboru 
wierszy z 1953 r.).
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to, że metaforyzowanie à la Przyboś młody autor zastępował, naśladując z kolei 
awangardowych poetów francuskich, „pewną manierą prozaizowania” 51.

Różnorodność współtworzących Niepokój wierszy rodziła „trudność w rzetelnym 
i sprawiedliwym ocenianiu Różewicza” 52. Henryk Vogler, dając bardzo zresztą przy-
chylny opis tomu, tytułowy „niepokój” odnosił również do wyborów artystycznych 
poety (motyw ten powracał w innych recenzjach, być może pod wpływem Voglera 
– jego recenzja była chronologicznie pierwsza):

Poezja Różewicza jest nie tylko poezją niepokoju, ale także szukania. Wiele tu jeszcze elementów 
– przy rzadkiej ich piękności i odwadze poetyckiej – niezdecydowania, wiele rozmaitych źródeł inspira-
cji, które nieraz wydają się nawzajem wykluczać i wymagać będą w przyszłości, dla osiągnięcia osta-
tecznej dojrzałości, oczyszczenia i zdecydowanego wyboru 53.

Jeszcze jedną opinię z 1947 roku warto tu przywołać, upublicznioną dopiero 
po kilkudziesięciu latach, ale znaczącą, bo jej autorem był Kazimierz Wyka. W czerw-
cu tego roku pisał on w liście do Czesława Miłosza: 

Ratuj, bo z poezją w tym kraju katastrofalnie źle. Jeżeli tomik robótek poetyckich Różewicza staje 
się wydarzeniem i ja nawet nie uniknę napisania o takowym, bo ustawiony w tle, ten tomik coś jednak 
mówi, zważ, jak wygląda tło 54.

Nawet jeżeli wziąć poprawkę na stylistyczną nonszalancję, zrozumiałą w pry-
watnym liście, zaskakuje dziś i taka ocena Niepokoju, i lekceważący ton, w jakim 
została sformułowana, zaskakuje także ze względu na osobę autora: 10 lat później, 
po Październiku, Wyka stanie się ważnym promotorem twórczości Różewicza. 
W dodatku badacz był w swym sceptycyzmie wobec Niepokoju najwyraźniej szcze-
ry – i konsekwentny: recenzji tego tomu (ani Czerwonej rękawiczki) nie napisał. Nie 
wydaje się też kwestią przypadku, że w omówieniu książki poetyckiej Różewicza, 
które ostatecznie ukazało się w redagowanej wtedy przez Wykę „Twórczości”, motyw 
warsztatowych „robótek” był akcentowany – i krytykowany. Autor recenzji, Stefan 
Lichański, stwierdzał zdecydowanie, że w Niepokoju, podobnie jak w wierszach 
innych młodych poetów, „technicyzmu literackiego jest za wiele”, i przedstawiał 
ponurą wizję upadku polskiej poezji, zbyt skoncentrowanej na problemach warsz-
tatowych – „zabawa w układanie efektownych deseni ze słów trwa nadal i liryka 
polska stacza się coraz głębiej w formistyczne prestidigitatorstwo, coraz bardziej 
prymitywne i naiwne”. Różewicza, zdaniem Lichańskiego, pozytywnie wyróżniała 
spośród rówieśników powaga problematyki niektórych wierszy, ukazanie spowo-
dowanego przez wojnę „kryzysu moralnego”, ale ostateczna ocena tej poezji nie była 
jednoznaczna; podobnie jak w przypadku innych recenzentów, dystans Lichańskie-

51 Określenie B. O s t r o m ę c k i e g o  (Niepokój. „Nowiny Literackie” 1947, nr 29, z 5 X, s. 6); zna-
mienne jest też zakończenie jego recenzji Niepokoju: „Zastanawiając się nad wierszami Różewicza 
dochodzimy do przekonania, że indywidualność autora toruje sobie drogę dopiero poprzez puszczę 
materiału poetyckiego, jakim dysponuje dorobek naszych czasów”. 

52 A. B r a u n, Zaczarowany flet. „Po Prostu” 1947, nr 6, z 20 X, s. 5. Recenzja ta ową trudność sama 
świetnie ilustruje, zawiera bowiem charakterystykę poezji Różewicza zdecydowanie odbiegającą od 
późniejszych sposobów jej ujmowania: dla Brauna autor Niepokoju to pełen melancholii „obserwa-
tor świata”, to „poeta pozbawiony pasji”, a „Ton uczuciowy jego wierszy jest raczej letni”. 

53 H. V o g l e r, Niepokój poety. „Dziennik Literacki” 1947, nr 15, z 13–18 VI, s. 2.
54 Cz. M i ł o s z, Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945–1950. Kraków 2007, s. 122.
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go budziła jej nieprzejrzysta wielokształtność: „jest po prostu wyrazem wszech-
stronnych możliwości rozwojowych talentu, który jeszcze ze swej fazy mgławicowej 
nie wyszedł” 55.

Niektóre sądy recenzentów Niepokoju czy opinia Wyki z 1947 roku mogą dziś 
zaskakiwać. Zapewne w jakimś stopniu dowodzą, jak chce Tadeusz Kłak, nieumie-
jętności dostrzeżenia oryginalności Różewicza. Ale też osobliwość tych opinii staje 
się mniej osobliwa, gdy rozpatrywać je w kontekście pierwotnej wersji Niepokoju. 
Była to książka poetycka naznaczona dwoma dążeniami. Z jednej strony – do za-
pisania doświadczenia wojny i powojennej traumy. Z drugiej – do zaspokojenia 
aspiracji literackich młodego autora. To drugie dążenie w wielu wierszach Niepo-
koju, nie tylko tych „najwcześniejszych”, wyraźnie dominuje i można podejrzewać, 
że stoi za nimi pragnienie, aby, jak to sarkastycznie, ale nie bez racji ujął Zawo-
dziński, „zafundować sobie satysfakcję osiągnięcia celu: anch’io son’ poeta!” Są 
w Niepokoju wiersze warsztatowe, „robótki” w stanie czystym (Z notatek) czy obraz-
ki poetyckie, których banalność miała zapewne równoważyć niezwykłość języko-
wego ujęcia (Na widnokręgu, Zabawa ogrodowa, Wiatraczek, Droga na zachód, 
Słońce), jak i niemała grupa utworów, w których poeta starał się sprostać tematom 
w poezji „odwiecznym”: opisać wiosnę (Kwiecień, Deszcz wiosenny, Gotyk i wiosna), 
jesień (Bursztynowy ptaszek, Jesienny wiersz, Odlot) bądź relację miłosną między 
dwojgiem ludzi (Dłoniom poety, Stąd, Kiedy odchodzisz, Uciszenie, Doskonała, Po-
żegnanie). Oczywiście, „Niepokój młodego poety jest nie tylko niespokojnym szu-
kaniem nowego ornamentacyjnego efektu dla dawno już przezwyciężonych wzru-
szeń”, jak pisał Vogler 56, choć takim szukaniem również bywał wcale nierzadko.

7

W pierwszej książce poetyckiej Różewicza uderza, że obok wierszy wyrażających 
„surową prawdę” wydarzeń wojennych pojawiają się w znaczącej liczbie „poetyckie 
robótki”. Ale dla dzisiejszego czytelnika zapewne bardziej nawet zaskakujące jest 
to, że uznana potem za charakterystyczną dla Różewicza sprozaizowana stylistyka 
Maski czy Ocalonego nie zawsze obowiązywała także wtedy, gdy autor podejmował 
temat wojny. I nie chodzi jedynie o formę przekazu poetyckiego, ale o mniej lub 
bardziej wyraźnie sugerowany sposób odbioru doświadczenia wojennego i jego 
interpretację. Podam tu trzy najwyrazistsze przykłady, cytując wiersze w całości, 
ponieważ, co zdecydowanie nieprzypadkowe, żaden z nich nie wszedł do Różewi-
czowskiego kanonu.

W lutym 1946, zaledwie dwa miesiące przed opublikowaniem Ocalonego, Ró-
żewicz wydrukował w „Odrodzeniu” (1946, nr 7, z 17 II) wiersz Pacyfikacja, przy-
wołujący dramatyczne wydarzenie: spalenie przez Niemców polskiej wsi, zapewne 
za pomaganie partyzantom (i w pierwodruku, i potem w Niepokoju wiersz ten jest 
poprzedzony utworem przedstawiającym postój partyzantów w zaprzyjaźnionej 
wiosce i zatytułowanym właśnie Postój).

55 L i c h a ń s k i, op. cit., s. 94, 93.
56 V o g l e r, op. cit., s. 2.
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Czub sosny zatoczył widnokrąg
muśnięciem lekkim jak wiatr, 
smugą czerwoną nad lasem
i głową wschodził dzień.

Wartownik kudłaty w kożuchu
kułakiem przecierał powieki,
by widzieć w głąb las, 
szron zdmuchiwał z rzęs z drzew.

Pod górę na obłokach
wspinał się samolot. Wyżej
może stulił skrzydła i spadł
w niebo, znikł. Na lotkach błysnął
krzyż.

Zahuczał motor na trakcie,
zahuczały motory dokoła,
alarm,
z gałęzi strącił lżejsze od echa
białe płatki śniegu strzał.

Samolot wzbił niebo w górę,
pikował w dół,
salwą strzaskał gałęzie,
drzewo rozpruł aż do rdzenia
białej kości.

Minęło południe. Na śniegu
długi modry cień. Schodził dzień.
W podleśnej wsi piały o zachodzie
czerwone koguty, a w lesie
umierały różowe echa.

– ten młody (rozstrzelany 
w biegu, nim krzyknął)
niesie na ustach gwiazdkę śniegu
nie stopioną tchnieniem. [N 47–48]

Zmetaforyzowanie tego wiersza jest tak duże, że właściwie gdyby usunąć tytuł, 
można by mieć kłopot z precyzyjną odpowiedzią na pytanie, co tu jest przedmiotem 
opisu. To niewątpliwie efekt zafascynowania poezją Przybosia; fascynacji tej zresz-
tą młody autor nie ukrywa, przeciwnie, sygnalizuje ją świadomym „przybosizmem”: 
„w głąb las” 57. 

Czytana po latach Pacyfikacja może zaskakiwać, i jako wiersz Różewicza, i ze 
względu na poetykę użytą do pisania o drastycznym wydarzeniu z czasów hitlerow-
skiej okupacji. Obie te kwestie ściśle się zresztą ze sobą wiążą, Pacyfikacja zaska-

57 O widocznym w Pacyfikacji silnym wpływie Przybosia pisał niedawno J. ł u k a s i e w i c z  (TR. 
Kraków 2012, s. 30–31), dając szczegółową analizę tego wiersza. Do odnotowania jest jednak 
pewna osobliwość rozważań łukasiewicza: Pacyfikację cytuje on za pierwodrukiem w „Odrodzeniu”, 
a wiersze z Niepokoju – z Utworów zebranych z 2005 r. i brak w jego rozważaniach informacji, że 
Pacyfikacja znalazła się w Niepokoju. Trudno powiedzieć, czy jest to efekt niedopatrzenia, czy też 
objaw uległości wobec Różewiczowskiego „przepisywania”.
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kuje, bo stoi na antypodach sprozaizowanej dykcji „Różewiczowskiej”, która, co jest 
miarą sukcesu autora Ocalonego, zyska potem powszechną aprobatę i zostanie 
uznana za niejako „naturalny” sposób ujmowania wydarzeń i doświadczeń wojen-
nych. Warto więc przypomnieć, że metaforyzowanie w poezji polskiej tych wydarzeń 
i doświadczeń nie było i przed, i tuż po 1945 roku czymś wyjątkowym, wystarczy 
przywołać utwory Gajcego, Baczyńskiego – czy Przybosia. Poetyka autora tomu 
W głąb las (1932) nie uległa w latach 1939–1945 znaczącym przemianom, a jego 
młodzi wielbiciele naśladowali ją niezależnie od tematu 58. Dla „czytelnika z 1947 
roku” Pacyfikacja była zapewne utworem mniej niezwykłym, niż jest nim dla czy-
telnika dzisiejszego.

Natomiast z punktu widzenia ewolucji poezji Różewicza ważne jest to, że Pacy-
fikacji nie można potraktować jako przypadkowego efektu eksperymentów literac-
kich młodego autora. Przeciwnie, wypada uznać, że Różewicz w roku 1945 czy na 
początku roku następnego wybierał taką poetykę świadomie, właśnie jako narzędzie 
mówienia o wojnie w poezji. Ważkim argumentem jest tu wiersz Śmierć podchorą-
żego:

Pytasz mnie
jak zginął Henryk.

Zginął biegnąc
lecz obłok płynął dalej.

Dziewczyno
czemu chwytasz w otwarte usta milczenie
jak srebrną rybę
z oczu spadła łuska.
Krzycz.
Kule mają kres swego lotu
jak ptaki
spływają łukiem paraboli
opadają łaskawe jak owoce dojrzałe
kule bez celu
które nie trafiły
są jak pisklęta.

Zginął biegnąc. 
Nim dobiegł,
u zenitu
skrzyżował życie z torem kuli
w punkcie
do którego dążyli.
Może tylko w dłoni niesieni przez Boga.

Zginął biegnąc
lecz obłok płynął dalej. [N 54]

58 Np. J. L a u  opisał przybosiowskimi metaforami pierwszą publiczną egzekucję w Krakowie w 1943 r. 
(20 rozstrzelanym na Modrzejówce). Wiersze Laua opublikowane w tomiku U płomienia wiosną 
1945 zapewniły mu tuż po zakończeniu wojny pozycję najwybitniejszego młodego naśladowcy 
Przybosia – zob. krótką recenzję-notę K. W y k i  „U płomienia” („Odrodzenie” 1945, nr 31, z 1 VII).
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Punktem wyjścia jest w tym wierszu sytuacja dialogu. Dialog to jednak niezwy-
kły, a suponowana konwersacyjność została wykorzystana do wprowadzenia kon-
trastu: na pytanie, które mogłoby być zadane w zwyczajnej rozmowie, pada odpo-
wiedź niezwyczajna, podmiot mówiący okazuje się bowiem poetą. Buduje obraz, 
w którym konkrety zostały wyrażone tropami poetyckimi, w efekcie to, co mówi, 
odległe jest od codziennych użyć języka i potocznego ujmowania rzeczywistości 59.

Efekt kontrastu między zwykłością a poetycznością był zapewne jeszcze wyra-
zistszy w momencie ukazania się pierwodruku Śmierci podchorążego w maju 1946 
(„Odrodzenie” 1946, nr 21, z 26 V). Kontekst narzucał konkretyzację tego, co w tek-
ście niedookreślone: tytułowa śmierć to zapewne śmierć w walce, w czasie niedaw-
no zakończonej wojny. Co istotniejsze, moment historyczny wzmacniał szczególną 
„zwyczajność” początkowego pytania: tego typu pytanie padało często, czego autor 
musiał być świadomy, w rozmowach potencjalnych czytelników jego wiersza, czyli 
tych, którzy – siłą rzeczy były to wiosną 1946 synonimy – zdołali przeżyć wojnę 
i okupację i którzy dowiadywali się teraz o wojennych kolejach losu, a zatem nie-
rzadko o okolicznościach śmierci bliskich, przyjaciół, znajomych. 

Z tego też powodu manifestacyjnie poetycką odpowiedź na pytanie o okolicz-
ności śmierci konkretnego człowieka – ową konkretność podkreśla wymienienie 
podchorążego z imienia – odczytać można jako świadomy gest metapoetycki, jako 
wyraz przekonania autora, że w taki sposób można i warto o dramatycznych wy-
darzeniach wojny pisać. A jednocześnie poetyckość ujawnia swoisty walor terapeu-
tyczny: tropy poetyckie, eufemizując, pozbawiają tytułową śmierć drastyczności 
i sugerują nieuchronność wydarzeń czy nawet ich zgodność z wyrokami Boskimi. 
Warto tu odnotować, że Śmierć podchorążego to wiersz autora Ocalonego także 
w dosłownym, chronologicznym rozumieniu tej peryfrazy: Ocalonego opublikował 
Różewicz w „Odrodzeniu” kilka tygodni wcześniej. 

Jeszcze później niż Śmierć podchorążego, bo w końcu sierpnia 1946, ukazał się 
inny interesujący wiersz Różewicza: Walka 60. W Niepokoju autor połączył oba wier-
sze w efektowny dyptyk, spoiwem jest pojawiający się w nich motyw biegu, który 
dodatkowo podkreśla związek bohatera Walki z zabitymi „towarzyszami broni”:

Biegnę, aby pojąć,
aby życie objąć oburącz
oto dojrzały moje dłonie
w świetle opadających lat

jeśli wyjdę z ciemności
czy stanę się jako światło
może tylko będę lśnił
może tylko

za mną cień
nieodstępny towarzysz jasności

59 Bardziej szczegółową analizę wiersza Śmierć podchorążego daję w szkicu Tadeusz Różewicz pisze 
wiersze w 1946 roku, czyli poeta modernistyczny wobec wojny („Poznańskie Studia Polonistyczne” 
2014, nr 24).

60 Ten wiersz, jako jedyny z trzech tu omawianych, Różewicz jeszcze raz przedrukował: w Wyborze 
wierszy z 1953 r.; nie zmienia to jednak faktu, że jest to utwór zapomniany.
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muszę cień odłączyć od światła
pomóżcie mi umarli za wolność
i prawdę towarzysze broni
którzy jesteście
samą światłością wiekuistą.

Noc, jak kolumna stoi między nami,
marzenie o wielkości wieńczy jej głowicę
sięgam po wieniec który zdobi
czoło jasne mego przyjaciela
rozstrzelanego w cudownym miesiącu maju
sława słodka jak oko sarny
tak przychylna jak gałąź jabłoni
tak pełna jak owoc który dojrzał w dłoni.

W ciemnym puchu noc mię zwodzi
pachwinami kobiet
błyska perłą okrągłą jak brzuch.
Czarne róże o świcie
odzyskują barwy i ciernie

„dosyć ma dzień na nędzy swojej”
Wątpiącego wiedza umacnia:
cień jest owocem światła
które pada na mnie. [N 55–56]

Walka jest wierszem pod wieloma względami zaskakującym. Zaskakuje już 
sfunkcjonalizowanie tytułu: pojawiające się w utworach Różewicza wcześniej (za-
równo w porządku pierwodruków, jak w porządku Niepokoju) przywołania wydarzeń 
wojennych, a także sąsiedztwo Śmierci podchorążego sugerowałyby znaczenie do-
słowne określenia tytułowego, a tymczasem czytać je trzeba przenośnie, jako me-
taforyczny synonim życia; podobnie metaforyzuje się motyw biegu.

Walka zaskakuje zasadniczym konceptem: w całości oparta została na ogólni-
kowej, symbolicznej opozycji światła i cienia, podczas gdy już w okresie Niepokoju 
dla Różewicza charakterystyczne było skupianie się na konkrecie, nawet jeżeli 
metaforycznie opisanym (chociażby tak, jak to się dzieje w Pacyfikacji i w Śmierci 
podchorążego).

Zaskakuje w Walce patos, zwłaszcza w strofie piątej, a jeszcze bardziej sposób, 
w jaki Różewicz go uzyskał: poprzez odwołanie do tradycyjnej topiki i mało orygi-
nalnej, wręcz anachronicznej stylistyki („sława” jako „wieniec który zdobi czoło”).

Zaskakuje cytat biblijny, pochodzący z Ewangelii według św. Mateusza (6, 34) 61 
– to bodaj jedyny w powojennej poezji Różewicza 62 przykład sięgnięcia do Biblii jako 
do autorytetu niekwestionowanego, w trybie czysto alegacyjnym (warto zauważyć, 

61 Sformułowanie jest zresztą dość niezwykłe, na granicy zrozumiałości; przytaczam odnośny fragment 
w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia (Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z ję-
zyków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Wyd. 3, popr. Poznań 1990): „Starajcie 
się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a wszystko będzie wam dodane. Nie troszcz-
cie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień 
swojej biedy”.

62 W latach 1938–1939 młodziutki Różewicz opublikował kilka wierszy w piśmie Sodalicji Mariańskiej 
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że także w Śmierci podchorążego przywołanie Boga czytać można nie tylko w kate-
goriach zwrotu retorycznego).

Ale przede wszystkim zaskakuje, zwłaszcza w kontekście utartych wyobrażeń 
o poezji Różewicza, aktywizm bohatera Walki. Wojna stanowiła dla niego doświad-
czenie dramatyczne, był on świadkiem śmierci „towarzyszy broni”; doświadczenie 
to jednak nie przerodziło się w zniewalającą traumę, przeciwnie, stało się swego 
rodzaju fundamentem poczucia obowiązku wobec tych, którzy wojny nie przeżyli, 
i motywowało do działania.

Niezwykłość Walki widać dobrze, gdy zestawi się ten utwór z arcyważnym później 
w recepcji poezji Różewicza Ocalonym, którego bohaterem jest człowiek straumaty-
zowany, dotknięty tak zasadniczą atrofią emocji i wartości, że zdaje się to uniemoż-
liwiać jakąkolwiek aktywność, działanie, dążenie do celu. Są to utwory właściwie 
antytetyczne, ukazujące zdecydowanie odmienną reakcję na doświadczenie wojny, 
a ta odmienność uderza tym bardziej, że w obu pojawia się podobna metafory- 
ka: bohater Ocalonego szuka „nauczyciela i mistrza”, który „odzieli światło od ciem-
ności”, bohater Walki traktuje to jako zadanie, z którym sam pragnie się zmierzyć: 
„muszę cień odłączyć od światła”, albowiem „wątpiącego wiedza umacnia” 63.

Być może, osobliwość Walki w jakiejś mierze tłumaczą okoliczności towarzy-
szące publikacji tego utworu. Ukazał się on w pierwszym numerze „Pokolenia”, 
pisma, które miało być trybuną młodych ludzi o AK-owskiej przeszłości, aprobu-
jących jednak przemiany polityczne, jakie zaszły w Polsce wraz z końcem wojny. 
Niewykluczone, że Różewicz, który został oficjalnie krakowskim korespondentem 
tego pisma, próbował w swoim wierszu wyrazić postawę kręgu współpracowników 
„Pokolenia”, akcentując aktywizm ufundowany na poczuciu moralnego zobowiąza-
nia wobec tych, którzy zginęli, i możliwe, że z próbą wejścia w rolę trybuna pewnej 
zbiorowości wiązać trzeba zaskakująco anachroniczną stylistykę tego utworu.

Ale nawet jeśli tak było, pozostaje faktem, że Różewicz nie traktował Walki jako 
wiersza jedynie okolicznościowego, skoro zdecydował się przedrukować go w Nie-
pokoju, efektownie łącząc ze Śmiercią podchorążego. Co więcej, niezależnie od 
swoich osobliwości, Walka wydaje się utworem bardzo ważnym w dorobku autora 
Niepokoju i wypada zgodzić się z Kłakiem, gdy stwierdza, że powinna powrócić do 
kanonu jego wierszy 64: Walka w sposób stosunkowo najbardziej otwarty wyraża 
i tłumaczy ówczesną postawę Różewicza, o wiele lepiej niż Ocalony czy inne naj-
bardziej potem znane utwory z lat 1945–1946. Była to postawa młodego człowieka 
z partyzancką przeszłością, który, mimo bagażu wojennych doświadczeń, zdaje 
maturę i podejmuje studia, a przede wszystkim aktywnie dąży do realizacji swoje-
go marzenia o „sławie słodkiej jak oko sarny”, związanej z działalnością literacką: 

„Pod Znakiem Maryi” – zob. T. K ł a k, Liryka sodalisa. O juweniliach poetyckich Tadeusza Róże-
wicza. W: Spojrzenia.

63 Jako przeciwstawienie Ocalonego zwykło się w różewiczologii czytać, z inspiracji Błońskiego, Ga-
łązkę oliwną z Czerwonej rękawiczki (zob. S k r e n d o, Twórczość Tadeusza Różewicza w zarysie. 
W: Przodem Różewicz, s. 19), warto więc podkreślić, że takie przeciwstawienie, i to bardziej zasad-
nicze, fundujące „krańcowe przeciwieństwo”, pojawia się już w obrębie Niepokoju.

64 K ł a k, Spojrzenia, s. 90. Autor zresztą na stwierdzeniu tym poprzestaje, zapomnianego utworu 
w żaden sposób nie prezentując i nie wyjaśniając, dlaczego miałby do Różewiczowskiego kanonu 
wrócić.
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początkujący poeta w okresie gimnazjalnym, jeszcze przedwojennym, następnie 
autor wydanych w konspiracji Ech leśnych, rozpoczyna już niejako oficjalną dzia-
łalność literacką, wiele pisząc i publikując – obok utworów „poważnych” również 
satyryczne i humorystyczne (wierszem i prozą), a także opowiadania oparte na 
przeżyciach z okresu okupacji.

Aktywizm bohatera Walki jest istotnym tropem autobiograficznym w Niepokoju 
– co każe z dystansem spojrzeć na dominujące w różewiczologii przekonanie, że 
takim tropem jest skrajna trauma bohatera Ocalonego 65. I to w świetle Walki zro-
zumiałe staje się – zaskakujące w kontekście Ocalonego – wspomnienie powojennej 
rzeczywistości, jakie autor Niepokoju zawarł w późnym wierszu Serce podchodzi do 
gardła:

w roku 1945
w październiku
wyszedłem z podziemia

zacząłem oddychać

słowo za słowem
odzyskiwałem mowę

zdawało mi się 
że „Wszystko” układa się 
dobrze
nie tylko w mojej głowie
ale na świecie
w domu w ojczyźnie

razem z Przybosiem szukałem 
miejsca na ziemi
razem ze Staffem zacząłem
odbudowę od dymu
z komina
razem z profesorem Kotarbińskim 
głosowałem 3 x tak  66

65 Traktowanie Ocalonego jako postaci wykreowanej przez Różewicza i od niego różnej nie jest zresz-
tą ujęciem w różewiczologii zupełnie nie występującym, bywa niekiedy mniej lub bardziej otwarcie 
wypowiadane. Bodaj najwyraźniej starał się to zrobić A. Ś c i e p u r o  w książce Kto jest poetą. 
Formy „ja” lirycznego w poezji Tadeusza Różewicza (Katowice 2001). Jednak, cenna ze względu na 
zasadniczy zamysł, książka Ściepury to jednocześnie szczególnie spektakularny przykład kata-
strofy, jaką pociąga za sobą zbytnie zaufanie do poety i nieuwzględnianie Różewiczowskiego 
„przepisywania”. Ściepuro cytuje wiersze Różewicza wyłącznie z wydania zbiorowego z r. 1988, co 
prowadzi do jaskrawych nieporozumień i wytwarza swoistą fikcję zarówno na poziomie interpre-
tacji (status fikcji przypisać trzeba ważnemu dla Ściepury, opatrzonemu rozbudowanym komen-
tarzem, „faktowi”, że po Ocalonym pojawia się wiersz Nazywam milczeniem – w oryginalnym 
Niepokoju z 1947 r. po Ocalonym następowała Dola), jak i na elementarnym poziomie doboru 
uwzględnionych tekstów (Ściepuro nie przywołuje – i prawdopodobnie nie zna – Walki, innych 
wierszy usuniętych przez poetę z Niepokoju czy wielu jego utworów socrealistycznych, choć całą 
drugą część książki poświęca twórczości Różewicza z okresu panowania doktryny realizmu socja-
listycznego).

66 T. R ó ż e w i c z, Wyjście. Wrocław 2004, s. 27.

I-7.indd   163 2017-06-12   12:42:11



ROZPRAWY I ARTYKUłY164

8

Pacyfikacja, Śmierć podchorążego, Walka to wiersze skazane potem przez Różewicza 
na zapomnienie. 

Przyczyniła się do tego zapewne ich wyrazista „poetyckość”, zdecydowanie róż-
na od kształtującego się właśnie sprozaizowanego idiomu „Różewiczowskiego”. 
Mówiąc inaczej: trudno byłoby uznać, że wiersze te są dziełem „szarego człowieka 
z wyobraźnią / małą kamienną i nieubłaganą”, by przywołać autocharakterystykę 
bohatera Wyobraźni kamiennej, traktowanego zazwyczaj jako porte parole autora 67. 

Ale ostatecznie, jak się wydaje, to nie „poetyckość” przesądziła o losie tych 
wierszy – kanoniczna potem wersja Niepokoju zawiera przecież trochę „poetyckich 
robótek”. Ważniejsze okazało się zapewne to, że tropy poetyckie posłużyły do wy-
rażenia doświadczenia wojennego, które, jakkolwiek znaczące i dramatyczne, nie 
stało się obezwładniającą traumą – możliwy jest dystans estetyczny (Pacyfikacja), 
konsolacja (Śmierć podchorążego) czy deklaracja budowania własnego życia na wzór 
młodzieńczych wyobrażeń, których owo doświadczenie nie zdołało zmienić (Walka). 
W tych wierszach nie jawi się ono jako „nieubłagane”, nie determinuje w jedno-
znaczny sposób ani ich poetyki, ani postawy poety. 

W słynnej frazie z Wyobraźni kamiennej, bardzo często przywoływanej w opisach 
wczesnej twórczości Różewicza, to właśnie epitet „nieubłagana” wydaje się kluczo-
wy. Wyznacza punkt wyjścia, niejako inicjuje rozwijaną potem przez autora Niepo-
koju narrację o wojnie jako zasadniczej cezurze w dziejach poezji. Groza doświadczeń 
wojennych wymusiła opowiedzenie się po stronie etyki i mówienia „wprost” – prze-
ciw estetyce i poszukiwaniu efektownych metafor. Tak Różewicz przedstawiał to 
w połowie lat sześćdziesiątych w znanym eseju Do źródeł 68. Równie znane jest 
pochodzące z tej samej dekady posłowie do antologii wierszy Leopolda Staffa „Kto 
jest ten dziwny nieznajomy”, zawierające m.in. często cytowany fragment ukazu-
jący okoliczności powstania poezji „sprozaizowanej”:

Taniec poezji zakończył swój żywot w okresie drugiej wojny światowej w obozach koncentracyjnych, 
stworzonych przez systemy totalitarne. My wszyscy, którzy przeżyliśmy epokę czasów pogardy, razem 
z André Malraux zadaliśmy sobie to pytanie: „Czy na tej starej europejskiej ziemi człowiek umarł, czy 
nie?” Poezja Ruchu Oporu i poezja powojenna dała na to pytanie odpowiedź nie w języku Muz, lecz 
w języku ludzkim. Nawroty różnego rodzaju „tańców poetyckich” nie wytrzymały próby czasu. Słowo 
przestało się dziwić słowu. Metafora przestała rozkwitać 69.

Wyraźna jest tu sugestia „nieubłaganej”, deterministycznej zależności: „gra-
niczne” 70 doświadczenie drugiej wojny światowej, nieuchronnie, i właściwie natych-
miast, skoro odnosi się to także do „poezji Ruchu Oporu”, wymuszało radykalną 
przemianę poetyki. I choć Różewicz nie pisze tu o własnej twórczości, trudno przy-

67 Wyobraźnię kamienną Różewicz włączył do Czerwonej rękawiczki (1948), ale pierwodruk tego 
wiersza miał miejsce już w lutym 1947 („Odrodzenie” 1947, nr 6, z 9 II), jeszcze przed ukazaniem 
się Niepokoju – wraz z wierszem Szerokie czerwone usta, który w Niepokoju się znalazł.

68 T. R ó ż e w i c z, Proza 2. Kraków 1990, s. 113. Pierwodruk: „Studia Estetyczne” 1966, nr 3.
69 Cyt. jw., s. 44. Antologia „Kto jest ten dziwny nieznajomy” ukazała się w 1964 roku.
70 Różewicz powołuje się na Jaspersowskie pojecie Grenzsituation – obszerny cytat z niemieckiego 

filozofa znalazł się w posłowiu po przywołanym tu fragmencie. 
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puścić, aby te konstatacje miały się do niej nie stosować. Przeciwnie, narracja 
o wojnie jako cezurze w dziejach poezji jest jednocześnie narracją budującą mit 
genezy poezji autora Niepokoju: doświadczenie wojny zdeterminowało powstanie 
„Różewiczowskiego” idiomu, w którym sprozaizowana dykcja służy ekspresji powo-
jennej traumy psychicznie „okaleczonego” (jak sam siebie określa w Lamencie, N 8) 
bohatera tej twórczości.

Jest to jednak narracja tyleż na poziomie retoryki efektowna, co po prostu 
niejasna, kluczowe dla niej pojęcia są bowiem mgliste i niejednoznaczne 71. Tak 
rzecz się ma np. z pojęciem języka ludzkiego, któremu trzeba przypisać równocze-
śnie dwa różne znaczenia, do obu bowiem Różewicz się odwołuje. W odniesieniu 
do „poezji Ruchu Oporu” ów „język ludzki” oznaczał zapewne, zgodnie z duchem 
polskiej frazeologii, mówienie „po ludzku”, w sposób zrozumiały dla odbiorców, co 
w praktyce dowartościowywało, i tak działo się w warunkach okupacji, twórczość 
literacką używającą „języka Muz”, tyle że oswojonego przez konwencjonalizację, 
zgodnego z nawykami odbiorców i podporządkowanego wyrażaniu zbiorowych 
emocji 72. Takim „językiem ludzkim” posługiwał się sam Różewicz, gdy jako „Satyr” 
pisał utwory dla towarzyszy broni z partyzanckiego oddziału; znamienne, że ich 
zbiór zatytułował Echa leśne, podkreślając aluzją do Żeromskiego związek z polską 
tradycją literacką (i polską historią) 73.

Co innego oznacza „język ludzki” w odniesieniu do sprozaizowanej poezji po-
wojennej: w tym wypadku chodzi o rezygnację z „tańca poetyckiego” metafor, sto-
sowanie w utworach prostoty stylistycznej, potoczności, zwyczajności – tyle że sam 
zabieg wprowadzenia takiej stylistyki do polskiej poezji naruszał w drugiej połowie 
lat czterdziestych przyzwyczajenia odbiorców i utrwalone przekonania o „poetyc-
kości” wiersza. Był to w swej istocie zabieg awangardowy i tak też odbierał go 
„czytelnik z 1947 roku”, co zgodnie potwierdzają recenzje pierwszych tomów po-
etyckich Różewicza 74.

71 Zwracał na to uwagę A. S k r e n d o  (Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka trans-
gresji. Kraków 2002, s. 87, 97).

72 Tak rozumiany „język ludzki” byłby bliski „folklorowi”, w znaczeniu, jakie nadał temu określeniu 
B a l c e r z a n  charakteryzując poezję okresu wojny – zob. cytowany tu wcześniej fragment Inter-
pretacji jako „próby całości”; zob. też tego autora: Poezja polska w latach 1939–1965, s. 38–68.

73 Warto odnotować, że choć, jak sugeruje manifest Rekwizyty i duch, już w punkcie wyjścia twór-
czości powojennej Różewicz odcinał swoją (przyszłą) poezję od wpływu tak rozumianego „języka 
ludzkiego”, nie oznaczało to jednak jego potępienia. Przeciwnie, w r. 1946, w jedynej bodaj w swo-
im dorobku recenzji, już jako autor Ocalonego, bronił „poezji obowiązku” z czasów wojny, posłu-
gującej się sztafażem tradycyjnych środków literackich, aby oddać emocje zbiorowe, bronił, mimo 
że środki te zostały użyte niezbyt sprawnie. Zob. T. R ó ż e w i c z, Poezja obowiązku. „Odrodzenie” 
1946, nr 28, z 14 VII. Recenzja dotyczyła tomu wierszy W. S z e w c z y k a  Posągi (Katowice 1945), 
i wiersze te rzeczywiście wymagały obrony: patos zderzony z nieporadnością literacką dawał 
w utworach Szewczyka efekt niekiedy niezamierzenie groteskowy, np. gdy w utworze Generał Si-
korski autor deklarował: „Generale, wiedziałeś, że jesteśmy wierni, / wszak nam nieraz gładziłeś 
lica w Oświęcimiu”. 

74 Jak pisał w omówieniu Niepokoju recenzent „Nowin Literackich”, O s t r o m ę c k i  (op. cit., s. 6), 
„Niektóre »chwyty«, cała atmosfera tej poezji obca jest właściwie czemuś, co w rozwoju naszej po-
etyki jest czymś organicznym, robi często wrażenie transplantacji dość mechanicznej, odnoszącej 
się raczej do zewnętrznego wyglądu wiersza. Widać tu zbliżenie do poezji francuskiej doby ostatniej 
[...]”.
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Ale przede wszystkim stwierdzić trzeba, że narracji o wojnie jako cezurze w dzie-
jach poezji nie da się uzgodnić z zawartością Niepokoju. Pokazuje ona w swojej 
różnorodności, że, parafrazując samego Różewicza, w 1945 roku metafora nie 
przestała rozkwitać, także w jego ówczesnych wierszach. Co istotniejsze, dowodzi, 
że nie istniała oczywista, „nieubłagana” reakcja poetycka na doświadczenie wojny, 
nie było narzucającego się związku między tym doświadczeniem a sposobem mó-
wienia o nim w utworze poetyckim. Zawartość Niepokoju ujęta w porządku pierwo-
druków ujawnia, że sprozaizowany idiom pojawił się w wierszach Różewicza dopie-
ro kilkanaście miesięcy po zakończeniu wojny, nie od razu też zaczął dominować. 
Niepokój nie jest efektem przejścia od „języka Muz” do „języka ludzkiego”, ale 
zbiorem utworów, w których obrębie przejście to dopiero się dokonuje. 

A b s t r a c t

PIOTR PIETRYCH Jan Kochanowski University, Kielce

“NIEPOKÓJ” (“ANXIETY”)–TADEUSZ RÓŻEWICZ’S 1947 ALMOST FORGOTTEN POETIC  
VOLUME

Tadeusz Różewicz’s 1947 Niepokój (Anxiety) is one of most crucial poetic volume in the history Polish 
20th c. literature and, as a matter of fact, most forgotten one. The article attempts to explain the origin 
of this paradoxical situation in which one should see both the consequences of the steps taken by 
Różewicz himself who markedly rephrased the volume, and a token of interpretive stereotypes durabil-
ity that accumulated around Anxiety and that can be found even in the papers by such scholars (e.g. 
Tadeusz Kłak, Krzysztof Kłosiński) who declared the intention of critical evaluation of those stereotypes. 
Nonetheless, the article is also an attempt to reduce the literary historical carelessness: it aims to sketch 
the image of Anxiety’s reception among its first readers, and above all it shows the diversified content 
of the 1947 volume which questions the fixed conviction about the straight and independent relation-
ship between Różewicz’s war experience and poetics of his early poems.
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PoLSkie PrZekłaDy oStatniCH tomÓW CykLU PoWieŚCioWeGo 
marCeLa ProUSta ProBLemy iDeoLoGiCZne Lat CZterDZieStyCH 

i PiĘĆDZieSiĄtyCH XX WiekU

Cykl powieściowy marcela Prousta W poszukiwaniu straconego czasu niezaprzeczal-
nie zasługuje na to, aby zajmować ważne miejsce na mapie literatury światowej. 
Proust, pisarz o wyjątkowej randze, wywarł mocny wpływ na twórczość innych au-
torów, także polskich. na gruncie literaturoznawstwa polskiego, jak dotąd, nie 
prowadzono zbyt wielu badań, które miałyby przedstawić recepcję francuskiego 
prozaika w Polsce 1. nieliczne publikacje na ten temat odnosiły się jedynie do litera-
tury i utworów krytycznych, powstałych przed 1945 rokiem. Do tej pory – z wyjąt-
kami – pomijano Proustowskie wpływy w literaturze po drugiej wojnie światowej 2. 
Warto zauważyć, iż 7-tomowy cykl powieściowy w polskim tłumaczeniu wydruko-
wano w całości dopiero na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. 

Dla porządku trzeba by było wskazać, że przekłady literackie mają niebagatel-
ne znaczenie dla recepcji pisarza w danej literaturze narodowej, dlatego należy 
wyszczególnić polskie tłumaczenia dzieła Prousta. Jest to wszakże temat tak ob-
szerny i stosunkowo bogato opracowany przez translatologów, iż synteza tych za-
gadnień nie wydaje się w toku wywodu niezbędna. Warto jednak podkreślić, że 
liczba tłumaczeń i ich jakość wpływają na obraz odbioru pisarza w innym kręgu 
językowym. Zagadnienie dotyczące polskich przekładów Prousta wyczerpująco 
omówiła Joanna Górnikiewicz 3 i częściowo na jej rozpoznaniach będę się opierać. 

Pierwsze polskie tłumaczenie dzieła W poszukiwaniu straconego czasu pojawi-
ło się nad Wisłą z dużym opóźnieniem – w dziesięć lat po zakończeniu wydawania 

1 Wyjątkiem jest opracowanie J. D o m a g a l s k i e g o  Proust w literaturze polskiej do 1945 roku 
(Warszawa 1995) oraz szkic J. S p e i n y  Marcel Proust w Polsce. „W poszukiwaniu straconego 
czasu” – międzywojenna recepcja krytycznoliteracka (w: Literatura w perspektywie psychologii. 
Studia i szkice o polskiej prozie narracyjnej Dwudziestolecia i jej recepcji krytycznoliterackiej. toruń 
1998). obie publikacje dotyczą jednak recepcji przedwojennej.

2 Problem pamięci mimowolnej i narracji podejmuje we fragmentach swojej książki M. Z a l e s k i 
(Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej. Warszawa 1996).

3 J. G ó r n i k i e w i c z: Du côté de chez Proust. (Re)traductions polonaises d’„À la recherche du temps 
perdu”. W zb.: Autour de la retraduction. Perspectives littéraires européennes. Dir. E. m o n t i, 
P. S c h n y d e r. Paris 2011; Sur les traces de Boy – Julian Rogoziński, traducteur de Proust. „roma-
nica Cracoviensia” nr 11 (2011); Figures des premiers traducteurs de Proust. „romanica Wratisla-
viensia” nr 59 (2012). 
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powieści we Francji. Późniejsze polskie przekłady cyklu Prousta są również dość 
nieliczne. tłumaczenie pierwszych pięciu części przygotowane przez tadeusza 
Boya-Żeleńskiego ukazało się w latach 1937–1939, jednak rękopisy tłumaczenia 
tomów Nie ma Albertyny (Albertine disparue) i Czasu odnalezionego (Le Temps re-
trouvé) sporządzone przez niego zostały zniszczone w czasie drugiej wojny światowej 
we Lwowie. Dopiero odwilż po śmierci Józefa Stalina pozwoliła polskiemu czytelni-
kowi poznać całość powieści W poszukiwaniu straconego czasu (nb. polskie tomy 
Prousta nie mogły ujrzeć światła dziennego, dopóki nie ukazały się edycje radziec-
kie utworów francuskiego pisarza). Wznowiona w 1957 roku przez Państwowy in-
stytut Wydawniczy pierwsza powojenna edycja powieści Prousta została uzupeł-
niona o ostatnie dwa tomy cyklu: przekłady macieja Żurowskiego (Nie ma Alber- 
tyny) i Juliana rogozińskiego (Czas odnaleziony). to wydarzenie, choć długo wy-
czekiwane przez publiczność literacką, nie spotkało się wszakże z jednoznacznie 
przychylnym odbiorem czytelników. Zwłaszcza tłumaczeniu Czasu odnalezionego 
zarzucano wiele niedoskonałości językowych i merytorycznych. Znamiennym przy-
kładem surowej krytyki wydaje się list otwarty wystosowany do PiW-u przez Janu-
sza Ballenstedta, inżyniera architekta, który proponuje fragmenty dzieła Prousta 
we własnym tłumaczeniu jako lepsze artystycznie niż wersje autorstwa rogoziń-
skiego. Ballenstedt zwraca też uwagę na clou Proustowskiej teorii literatury zawar-
tej w ostatnim tomie, której żaden z krytyków ówczesnych nie miał odwagi wyrazić. 

Proust stanowi pewne obowiązujące wykształcenie człowieka kulturalnego, bowiem nie trzeba znać 
teorii względności, teorii odruchów warunkowych czy teorii behawioryzmu, a można sobie przyswoić 
główne pojęcia i idee tych teorii przez czytanie Prousta – bowiem poznanie świata może się odbywać 
różnymi drogami. 

Proust na własną rękę odkrył główne idee teorii naukowych XX wieku – wystarczy przypomnieć, 
że Proust pierwszy używa określenia „czas, ten czwarty wymiar”. 

Boy-Żeleński nie bez przyczyny nazwał ostatni tom Prousta koroną wieńczącą całość dzieła niby 
kopuła, gdyż w tym ostatnim tomie Proust wykłada całą swoją teorię literatury, wykłada cały sens 
swego dzieła i sztuki. 

teraz przez przekład Juliana rogozińskiego ten ostatni tom został uniedostępniony polskiemu 
społeczeństwu – i w tym widzę największe zło! 4

na te bardzo krytyczne uwagi przedstawiciel PiW-u odpowiedział krótką notat-
ką prasową, w której ogłosił, że nie będzie komentować zarzutów wobec jakości 
przekładu, mając nadzieję, iż uczyni to sam tłumacz. rogoziński jednak nie podjął 
rękawicy. Zachował się za to w księgozbiorach prywatnych egzemplarz pierwszej 
edycji Czasu odnalezionego z dedykacją tłumacza dla redaktora PiW-owskiego 
działu literatury romańskiej, Jerzego adamskiego, w której rogoziński prezentuje 
swój – jak się wydaje – dość lekceważący stosunek do wykonanego tłumaczenia 
oraz drwiąco ujawnia kulisy reglamentacji zadań zawodowych i zasad funkcjono-
wania w życiu literackim tamtego okresu:

Panu redaktorowi Jerzemu adamskiemu, który czasem występuje w telewizji, czym przynosi 
chwałę ojczyźnie, mnie zaś podlizuje się od dziesięciu lat, zamieszczając o mnie łaskawe wzmianki, 
składa w nieśmiałym i pokornym hołdzie tłumacz.

4 J. B a l l e n s t e d t, List otwarty do Państwowego Instytutu Wydawniczego. „Życie Literackie” 1960, 
nr 465, s. 9. 
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Pan redaktor Jerzy adamski ma w swej Bibliotece mnóstwo książek dedykowanych przez autorów 
naprawdę znakomitych, tę więc na pewno wyrzuci, ale niech przed tym w łaskawości Swojej napisze 
łaskawą Wzmiankę, która dopomoże tłumaczowi w karierze. a ja obok innych wzmianek Pana redak-
tora Jerzego adamskiego i to małe arcydzieło publicystyki w złotą ramkę oprawię i nad łóżkiem albo 
biurkiem sobie powieszę 5.

Choć – jak już pisałam – tłumaczenie finałowego tomu powieści Prousta spo-
tkało się z surowymi ocenami, to jednak bez wątpienia stanowiło ono cezurę i po-
czątek rozkwitu zainteresowania cyklem W poszukiwaniu straconego czasu na 
polskim gruncie. Wtedy też zaczęły pojawiać się kolejne silne ślady recepcji powie-
ści Prousta. Stopniowo ukazywały się nowe przekłady dwóch ostatnich tomów 
cyklu. Jak dotąd jedynie części W stronę Swanna (Du côté de chez Swann), W cieniu 
zakwitających dziewcząt (À l’ombre des jeunes filles en fleurs), Strona Guermantes 
(Le Côté de Guermantes), Sodoma i Gomora (Sodome et Gomorrhe) oraz Uwięziona 
(La Prisonnière) są dostępne wyłącznie w przekładzie Boya-Żeleńskiego. te tłuma-
czenia, powstałe prawie 80 lat temu, stanowią dość jednostronne i pozbawione 
alternatywy ujęcie Proustowskiej frazy 6. 

W roku 2001 na polskim rynku księgarskim pojawiło się kolejne (obok przekła-
du Żurowskiego) tłumaczenie tomu 6 (pod zmienionym tytułem Utracona zamiast Nie 
ma Albertyny), którego autorką jest powieściopisarka i tłumaczka magdalena tulli. 
Przekład ten został oparty na dwóch wydaniach francuskich: La Fugitive (Paris 1954. 
Éditions „Bibliothèque de la Pléiade”) oraz Albertine disparue (Paris 1987. Éditions 
Grasset), tzn. na podstawie maszynopisu odnalezionego w 1986 roku. W roku 2001 
ukazał się także nowy przekład ostatniego tomu – 7, przygotowany przez Żurow-
skiego. oprócz wymienionych tłumaczeń utworów Prousta dostępny jest również 
przekład powieści Jan Santeuil autorstwa Pawła Hertza 7. Wybór szkiców krytycznych 
i esejów francuskiego pisarza został wydany w tomie Pamięć i styl z 2000 roku. 
Przetłumaczyli ten tom marek Bieńczyk, michał Paweł markowski oraz Janusz 
margański. niewielkie fragmenty cyklu W poszukiwaniu straconego czasu w polskim 
przekładzie opublikowali w periodykach literackich m.in. Henryk elzenberg, anna 
iwaszkiewicz i krystyna rodowska. Polscy czytelnicy nie doczekali się, jak dotąd, 
przetłumaczenia całego cyklu powieściowego przez jednego autora i nic nie wska-
zuje na to, aby ten stan miał ulec zmianie. 

nurt krajowy i emigracyjny

W latach pięćdziesiątych XX wieku i jeszcze później – z oczywistych przyczyn histo-
rycznych – odniesienia do „burżuazyjnego” Prousta nie mogły znaleźć wyraźnej re-
alizacji w literaturze publikowanej przez monopol państwowy. Zarówno twórczość, 

5 Dedykacja wpisana do egzemplarza Czasu odnalezionego znajduje się w zbiorach prywatnych 
autorki niniejszego artykułu.

6 krytyka od początku zarzucała Boyowi „upraszczanie” Prousta (w przekładzie słynna fraza Prou- 
stowska została uproszczona syntaktycznie – podzielona na wiele krótszych zdań) i niedokładność, 
które wynikały m.in. z pospiesznej pracy translatorskiej. Szczegółowe omówienie tego zagadnienia 
wymaga osobnej rozprawy. Częściowo rozwija temat np. D o m a g a l s k i  (op. cit, s. 38–44).

7 M. P r o u s t, Jan Santeuil. t. 1–2. Przeł. P. H e r t z. Warszawa 1969.
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jak i biografia Prousta stanowią w pewien sposób „modelową figurę” świata zachod-
niego i zachodnioeuropejskiej przynależności kulturowej. Upraszczając, można 
powiedzieć, że pozostaje ona kwintesencją burżuazyjności, dekadencji, liberalnego 
kapitalizmu, którego zdecydowaną antytezą był socrealizm. te elementy nie mieści-
ły się w stalinowskim modelu społeczeństwa wraz z jego specyficznym światopoglą-
dem i obyczajowością, obejmującą wszystkie wymiary życia. Ponieważ dążono do 
przeobrażenia literatury w „organ pomocniczy” ideologii, więc domagano się efektów 
użyteczności także od sztuki, których w literaturze modernistycznej nie znajdowano. 
modernizm literacki był wtedy szczególnym „przykładem złego przykładu” 8. Pisano, 
że „Salonowi bohaterowie Prousta wręcz krzyczą w twarz, że nie są warci żadnej 
analizy”, i stwierdzano, że zamiast podziwiać umiejętność dotyczącą Prousta rów-
noczesnego rozróżniania siedmiu zapachów, lepiej byłoby „budować jasne, czyste 
domy dla robotników” 9. tuż po drugiej wojnie światowej Proust chwilowo zajął małą 
przestrzeń na polskiej mapie intelektualnej 10 i dopiero cezura końca lat czterdzie-
stych XX wieku doprowadziła do zawieszenia czy raczej utajenia tych zagadnień. 
Zmiana klimatu politycznego po 1956 roku znacząco wpłynęła na polską recepcję 
dzieł Francuza. równolegle do niej, aż do 1989 roku, można wykazać recepcję twór-
czości Prousta wśród polskich pisarzy żyjących na emigracji, którzy nie byli ogra-
niczani przez cenzurę polityczną (chodzi m.in. o J. Czapskiego, G. Herlinga-Gru-
dzińskiego, r. Palestera, k. Jeleńskiego, J. Stempowskiego, S. Vincenza, a. Wata, 
Cz. miłosza, W. Gombrowicza, Z. Haupta, a. kuśniewicza, a. Chciuka). 

aby lepiej przyjrzeć się znaczeniu momentu historycznego dla recepcji litera-
tury, należy zwrócić uwagę na szczególny przykład, jakim jest odbiór Prousta 
w polemikach literackich w latach pięćdziesiątych XX wieku. rozwijając to zagad-
nienie, nie sposób pominąć istotnego, acz zapomnianego artykułu Ludwika radzi-
kowskiego, zatytułowanego Proust i hłaskolodzy, w którym dokonuje autor bezlito-
snej oceny dotyczącej jakości polemik krytyków literackich swoich czasów 11. Jednym 
z przytoczonych przez radzikowskiego argumentów jest konstatacja, że po przełomie 
październikowym krytyka literacka nie umiała skorzystać z wolności i recenzowała 
mało ważne, pozbawione wartości artystycznej – według autora artykułu – wyda-
rzenia literackie, takie jak książki agathy Christie czy powieści Françoise Sagan. 
Z kolei gdy wreszcie po pięciu latach „obiecanek” PiW wydał tłumaczenia cyklu 
powieściowego Prousta, książki nie doczekały się żadnych ambitniejszych komen-
tarzy. Dlaczego? radzikowski trafia w sedno tego zadziwiającego milczenia, stwier-
dzając, że „Cykl Prousta jest jakby »negatywem« zwulgaryzowanego socrealizmu”. 
W dalszym akapicie rozwija tak ową myśl:

teoretycy socrealizmu wymagali od literatury przystępności, a cykl ten na pewno nie jest przystęp-
ny, łatwy do czytania i nie ma szans zawędrowania kiedykolwiek pod strzechy. Socrealizm od swych 

  8 Zob. M. r o h r w a s s e r, Cóż oni zdradzili, ci renegaci? Dwanaście tez na temat fascynacji stalini-
zmem. Przeł. S. B i e n i a r z. na stronie: http://www.haus.pl/pl/pdf/pub1/02.pdf (data dostępu: 
2 V 2017).

  9 Ibidem, s. 11.
10 Przykładem niech będzie – omawiany dalej – artykuł P. H e r t z a  Odwiedziny u Prousta z 1948 

roku czy tekst W. k u b a c k i e g o  Pierwsze tomy Prousta po polsku, zawarty w jego książce Krytyk 
i twórca (łódź 1948).

11 L. r a d z i k o w s k i, Proust i hłaskolodzy. „Współczesność” 1957, nr 5.
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postulowanych arcydzieł wymagał, by były książeczkami dla pełnoletnich dzieci, cykl Prousta na pewno 
nie jest dydaktyczny, na pewno nie ma „tezy”. Socrealizm wymagał pozytywnego bohatera – długo by 
między postaciami Prousta szukać bohatera „bez skazy”. Socrealistyczna literatura miała być przede 
wszystkim i wyłącznie optymistyczna. Cykl Prousta, jeżeli nawet nie jest pesymistyczny – bo bardzo łatwo 
można go odczytać jako dzieło skrajnie pesymistycznego humanizmu – na pewno nie jest powleczony 
lakierem. te krańcowe przeciwieństwa nie są przypadkiem, bo w pewnym sensie socrealizm był swoistą 
reakcją na Prousta, a raczej, mówiąc bardziej ściśle, na literaturę, jaka się od czasów Prousta ukazała. 
Wpływ Prousta na światową prozę można porównać jedynie z wpływem Balzaka. Światowa proza przed 
Proustem i światowa proza po Prouście – to są dwie zupełnie różne i odmienne prozy. na wszystkich, 
którzy pisali po nim, wywarł wpływ większy lub mniejszy, ale zawsze ogromny. nawet ci prozaicy dzisiej-
si, którzy nie czytali go, nie mogli się ustrzec od wpływu prozy zapłodnionej przez Prousta 12.

Wskazując „wady” utworu Prousta, takie jak brak dydaktyzmu, brak pozytyw-
nego bohatera etc., radzikowski wystawia francuskiemu pisarzowi najlepszą ocenę. 
niezwykle interesująca wydaje się odwaga, z jaką nakreśla skalę wpływu Prousta 
na literaturę światową. Co ciekawe, prozaicy nie zawsze ulegają lekturze powieści 
Prousta; równie często – jeśli nie częściej – działa jako inspiracja jego literacka 
„marka”, pewien stereotyp utrwalający się w głowach osób, które nie czytały cyklu 
W poszukiwaniu straconego czasu.

kolejnym przykładem rozwijającym w ciekawy sposób historię, tym razem soc- 
realistycznej, recepcji powieści Prousta jest Notatnik obserwatora Hertza 13. W ar-
tykule tam zamieszczonym, zatytułowanym Odwiedziny u Prousta, autor – nie 
tylko publicysta, ale także późniejszy tłumacz dzieł francuskiego pisarza – traktu-
je jego twórczość jako problem społeczny, a więc przyznaje mu wyjątkowe znacze-
nie. W kolejnych akapitach swojego szkicu zauważa, że jest wielu czytelników, 
których Proust mógłby zainteresować, lecz nadal kultura polska nie dysponuje 
pełnym przekładem tego dzieła, co utrudnia jego całościową recepcję.

Hertz myśli o literaturze głównie w kontekście aksjologicznym – punkt wyjścia 
dla jego rozważań zawsze stanowi wartościowanie literatury (Hn 167–168). Hertz 
w tym ujęciu stawia więc Prousta na parnasie literackim (Proust rozumiany jako 
kolejny rozdział literatury światowej), wymienia go obok Balzaka, Stendhala i im 
podobnych wielkich pisarzy, a jego dzieła pokazuje jako krok milowy w dziejach 
literatury światowej.

intrygująco zostaje zaprezentowany modelowy czytelnik powieści Prousta, któ-
ry z dalszych rozważań się wyłania. Zadziwia duży entuzjazm Hertza, który twierdzi, 
że odbiorców francuskiego pisarza jest i tak już dużo, a może być jeszcze więcej! 
autor cyklu W poszukiwaniu straconego czasu przestaje być twórcą elitarnym, to 
– w ujęciu Hertza – artysta dla (prawie) każdego. Co jednak niezwykle istotne, Hertz 
nie chce pozwolić na konfrontację nieprzygotowanego czytelnika z dziełem Prousta. 
aby lektura jego powieści przyniosła pożądany skutek i była pożyteczna, należy 
odpowiednio przysposobić odbiorcę. Hertz tworzy w tym celu precyzyjny plan.

Po pierwsze, stwierdza, że cały cykl W poszukiwaniu straconego czasu musi być 
dostępny w polskim przekładzie (Hertz także podjął się realizacji tego karkołomne-

12 Ibidem.
13 P. H e r t z, Notatnik obserwatora. Essaye i artykuły. łódź 1948. Dalej do pozycji tej odsyłam skró-

tem Hn. Ponadto stosuję jeszcze skrót HG do innej pracy tego autora: Proust. W: Gra tego świata. 
Warszawa 1997. Liczby po skrótach oznaczają stronice.

II-1.indd   171 2017-06-12   12:45:34



materiały i notatki172

go zadania, tłumacząc na język polski wczesną powieść Prousta zatytułowaną Jan 
Santeuil). Po drugie, zakłada istnienie rozmaitych modeli odbioru, różnych strate-
gii czytelniczych. tak więc dla smakosza literackiego atrakcyjna będzie zawiłość 
Proustowskiego zdania, dla moralisty – ironiczne partie powieści, dla literata zaś 
cykl W poszukiwaniu straconego czasu stanie się swoistą szkołą chwytów. W związ-
ku z tym trzeba uwzględnić także potrzeby „przeciętnego czytelnika”. Jak pisze 
Hertz:

myślę, że przeciętny czytelnik powinien przeczytać to dzieło z obszernym komentarzem, w którym 
rozsądny krytyk uprzedzi go z góry o znaczeniu uroków Prousta, wyznaczy granice pomiędzy zachwytem 
dla rzemiosła i zachwytem dla ideologii, oceni dzieło ideologicznie, nie zapominając, jak się to dziś 
często zdarza, podkreślić jednocześnie zalety artystyczne. rzecz jednak pewna, że przeciętny czytelnik 
powinien to dzieło przeczytać. [Hn 175]

Co istotne, na życzenie Hertza odpowiedział w pełni dopiero Jan Błoński, two-
rząc i publikując w roku 1965 esej literacki zatytułowany Widzieć jasno w zachwy-
ceniu. Hertz w szkicu nie wymienił opracowań przedwojennych, np. książki Boya-
-Żeleńskiego Proust i jego świat. można przypuszczać, iż stało się tak dlatego, że 
propozycja Boya nie miała charakteru całościowego, bo nie uwzględniała rysu fi-
lozoficznego tej powieści.

Dalsze rozważania Błońskiego pozwalają postawić tezę, że Hertz uznaje Prousta 
za kontynuatora klasycznej linii francuskiej prozy – przed wojną „dotarł [Proust] [...] 
do [...] cienkiej warstwy intelektualistów, zwłaszcza tych, którzy znali często lepiej 
literaturę francuską niż rodzimą [...]”, i był dla nich „symbolem doskonałości lite-
rackiego métier” (Hn 172). Współcześnie, jak zauważa Hertz, Proust nie odpowiada 
na pytania, które są istotne, ale za to odpowiada na inne, np. te, które dotyczą 
warsztatu literackiego 14. Hertz bardzo stara się każdą ideologiczną słabość uspra-
wiedliwić, niejednokrotnie wypaczając sens cyklu W poszukiwaniu straconego czasu. 
Pisze m.in., że wszyscy arystokratyczno-burżuazyjni bohaterowie są martwi jako 
postacie, jedyni „żywi” bohaterowie to osoby, które zarabiają i pracują – stangreci, 
lokaje, służący itp. to oni wiedzą o świecie więcej niż państwo Verdurin. „martwota” 
większości bohaterów zostaje przez Hertza uzasadniona głównym przesłaniem tej 
powieści: 

Czas utracony chwyta jak czuła klisza widoki bardzo skomplikowane i precyzyjne, w Czasie odna-
lezionym czułe te klisze zostają wyświetlone na ekranie czasu i wtedy dopiero orientujemy się w żałosnej 
i okrutnej iluzji tego wspaniałego rzekomo świata, jaki nam pokazano tak dokładnie i drobiazgowo 
w trzynastu tomach po to, by go skompromitować ostatecznie w dwóch ostatnich. [Hn 171]

Podążając za tokiem myślenia autora Notatnika obserwatora można zauważyć, 
że jego tezy na temat powieści Prousta często wydają się sprzeczne – za wszelką 
cenę chce on obronić francuskiego twórcę przed ideologicznymi zarzutami mark-
sistów, lecz aby to uczynić, musi niejednokrotnie przypisać Proustowi cechy, których 
chyba on nie ma. Za przykład niech posłużą następujące słowa Hertza:

14 aby nie popadać w nadmiernie rozbudowane dygresje, zrezygnuję z przytaczania polemiki histo-
rycznej odnoszącej się do realizmu i ideologiczności literatury, które ogniskowały się wokół twórców 
związanych z „kuźnicą” i „odrodzeniem”.
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mógłbym, starając się uratować dla dzisiejszego czytelnika dzieło Prousta, oświadczyć, że sztuka 
jest bezinteresowna. ale niestety, to nie jest prawda. Jak każda czynność ludzka, sztuka coś znaczy, 
coś zwalcza, czegoś chce, zwłaszcza literatura. [Hn 174]

Patrząc z dzisiejszej perspektywy, niełatwo zgodzić się ze stwierdzeniem, że 
sztuka zawsze powinna być zaangażowana.

W innym artykule (W korkowym pokoju) zawartym w Notatniku obserwatora 
Hertz zdecydowanie odpiera zarzuty ideologiczne względem Prousta (cytat, z którym 
polemizuje: „Świat Prousta nie jest światem interesującym człowieka dzisiejszego. 
Jest to świat arystokratyczny, wykwintny, świat problemów indywidualnych” 
áHn 195ñ) i pisze, że „nieporozumienie z Proustem wynika z najbardziej niebez-
piecznego stosunku do spraw literatury [...], to stosunek wulgaryzatora i demago-
ga” (Hn 196). W celu dalszej obrony przytacza słowa Henriego Lefebvre’a: 

marksiści [...] od dawna uważają Prousta za pisarza awangardy [uwzględniając jego przenikliwość 
– a. J.] [...]. elementy satyryczne dzieła – na przykład salon Verdurinów – są znakomite. analiza psy-
chologiczna w najwyższym stopniu przenikliwa, co więcej, opiera się na podbudowie społecznej... Proust 
potrafił ocenić swoje środowisko dzięki jasności spojrzenia. Cała przeszłość, którą rekonstruuje, jest 
jednocześnie unicestwiona wskutek tej jasności. [cyt. Hn 197]

Według Hertza wartość stanowi także to, iż czas psychologiczny (a więc indywi-
dualny) zamienia się w czas historyczny (a więc uniwersalny) 15. Dlatego też można 
stwierdzić, że ten tragiczny finał (burżuazja zniszczona przez czas, gdyż funkcjo- 
nuje poza światem ludzkich spraw) upoważnia Hertza „do uznania Proustow- 
skiego cyklu za dzieło moralne, w tym znaczeniu, w jakim odróżniamy we francuskiej 
literaturze dzieła moralne – czyli takie, które nie skrywają przed nami prawd naj-
bardziej gorzkich i trudnych” (Hn 200). Hertz dokonuje w tym miejscu ciekawego 
zabiegu retorycznego, pisząc o moralności w rozumieniu francuskim (!) – podobne 
ujęcie sugerowałoby, że istnieją różne jej rodzaje i że jest ona stopniowalna, co 
wprowadza swoisty paradoks.

W wymienionych tu artykułach Hertz przygotowywał się do sui generis obrony 
Prousta przed ideologią socrealistyczną. Finał tej obrony można znaleźć w rozdzia-
le Dziennik paryski. na początku warto przytoczyć dłuższy cytat z niego:

Często w ciągu ostatnich dwóch lat wymawiano u nas nazwisko Prousta. Używano sobie co nie-
miara, twierdząc, że Proust zwęził, ograniczył wiedzę o świecie, że dramat jego cyklu rozwija się wewnątrz 
człowieka. ostrzegano młodych pisarzy przed korzystaniem z wielkich doświadczeń warsztatu twórcy 
Sodomy i Gomory. Przeciwstawiano mu Balzaka, tak jakby w literaturze można było w ogóle przeciw-
stawiać jedno wielkie dzieło drugiemu, jedną metodę – drugiej, po to tylko, żeby mętnym atramentem 
wypisywać recepty na literaturę. Jestem pewien, że taka recepta może starczyć na dziś. ale na jutro, 
na pojutrze? Wojna radykalnie zmieniła obraz świata, to prawda, zmieniła również moc naszego szkieł-
ka, przez które uważnie na ten świat spoglądamy. to wszystko prawda. ale jakże pominąć wielkie do-
świadczenia Prousta, jak pominąć jego zdobycze? Proust nie stworzył obrazu pełnego świata, jak Balzak. 
to prawda. a l e  P r o u s t  s t w o r z y ł  p e ł n y  o b r a z  ś w i a t a  n a  t y m  o d c i n k u, j a k i  s o b i e 
w y z n a c z y ł. to prawda, że Proust, jego pisarska metoda, zakres analizowanego w jego dziele mate-
riału itd. to zbyt słodkie owoce z usychającego drzewa wielkiej kultury mieszczańskiej. ale jakże nie 
powiedzieć, że są to owoce słodkie i kto wie, czy mądry ogrodnik, przeszczepiając na to drzewo gatunki 

15 Zob. Hn 199: „nikt [...] nie został oszczędzony, wszystkich wyszydził czas, bowiem wszystko, co 
czynili i myśleli – myśleli i czynili poza światem spraw ludzkich”.
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gorzkie i bardziej przystosowane do klimatu, nie potrafi osiągnąć lepszych wyników niż ten, kto zamie-
rza je wykarczować dlatego tylko, że daje owoce zbyt słodkie? [Hn 241; podkreśl. a. J.]

Proust rozumiany jako symbol stylu życia i wartości burżuazyjnych stał się 
sztandarowym przykładem „złego” pisarza, przywoływanym w wielu manifestach 
i polemikach socrealistycznych. Hertz zwraca uwagę na zawężone pole widzenia 
ideologii, która tępi arcydzieła, bo ich najczęściej nie rozumie, gdyż nie mieszczą 
się one w jej perspektywie światopoglądowej. Zaślepienie ideologiczne nie pozwala 
dostrzegać precyzji odnoszącej się do kompozycji świata powieści i wiąże się z za-
rzutami dotyczącymi zbyt okrojonej powieściowej rzeczywistości. Szczególnie inte-
resujące w tym cytowanym fragmencie wydaje się użycie metaforyki ogrodu i ogrod-
nika. kto jest ogrodnikiem? kiedyś był nim może Bóg, absolut, dziś jest nim ideolog... 
ideolog, który pozbawia literaturę całego jej bogactwa, ograniczając ją do jednej 
tylko perspektywy – walki klasowej.

W dalszej części rozdziału Dziennik paryski Hertz zwraca uwagę, że „fałszywe 
oceny naszych dawnych mistrzów mogą mieć skutki katastrofalne”. odrzucenie 
dorobku mistrzów, zapomnienie ich warsztatu pisarskiego spowoduje, że gdy prze-
stanie wystarczać literatura nasiąknięta ideologiami, literatura „na dziś”, będzie 
trzeba uczyć się całego rzemiosła od nowa. Hertz jawi się zatem jako zwolennik 
ciągłości tradycji literackiej i poszanowania dla przeszłości, która wynika z samego 
oddalenia od teraźniejszości.

Przywołane refleksje Hertza na temat dzieł francuskiego pisarza/artysty warto 
zestawić z jego artykułem zatytułowanym Proust, pochodzącym z lat sześćdziesią-
tych XX wieku i opublikowanym znacznie później, bo dopiero w 1997 roku (HG). 
Środek ciężkości rozważań przesunął tam autor na zupełnie inne kwestie, gdy 
problem ideologiczności literatury został już nieco wyciszony. W Prouście Hertz 
przygląda się zwłaszcza konieczności sfinalizowania przekładu końcowych części 
cyklu W poszukiwaniu straconego czasu. Brak przetłumaczonych na język polski 
ostatnich tomów czynił to dzieło kalekim, przypominającym – jak pisze Hertz – 
„jedną z najpiękniejszych symfonii, której wykonania nie dokończono wskutek 
pożaru sali koncertowej lub śmierci dyrygenta” (HG 105). Dlatego też, z tej perspek-
tywy, wszystko co w Polsce powiedziano o tym utworze, wydaje się niedoskonałe 
i niezwieńczone. to wszakże się zmieni, ponieważ:

teraz, gdy dokonano wielkiej pracy zamknięcia polskiej edycji Prousta, powieść ta z pewnością 
wejdzie na stałe do owego niezbędnego zasobu książek, które każdy, w ten czy inny sposób ufający li-
teraturze, ustawia nie tylko na półkach swojej biblioteki, ale przede wszystkim w bibliotece swojej pa-
mięci. [HG 105] 

recepcja twórczości Prousta w ujęciu zanotowanym przez Hertza rysuje się, 
jak dotąd, dość powierzchownie: dzieło francuskiego pisarza zostało przyjęte jako 
sensacja literacka, dopiero w późniejszym czasie i w kolejnych jego lekturach od-
kryto walory poznawcze cyklu, a nawet doceniono zawarte w nim elementy dydak-
tyzmu w stylu Szekspira czy moliera – rozumiane w tym momencie historycznym 
jako zaleta. nie zmienia to faktu, iż:

wielkość dzieła [tj. cyklu W poszukiwaniu straconego czasu] została przesłonięta małością tych czytel-
ników, którzy wietrzyli w nim wszystko prócz wielkości. 

nie dostrzegano właściwie, że mamy tu do czynienia z nowoczesną Komedią ludzką, a jeśli scena, 
na której się ona rozgrywa, jest węższa, aktorzy mniejsi, konflikty zaś inne niż w epopei Balzaka, to 
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dlatego że powieść jest wierna światu i jego prawdzie, a ów świat i prawda o nim, nie zmieniając zbytnio 
swej istoty, zmienił się dość istotnie w swoich realiach. może źle się też stało, że dzieło Prousta przyszło 
do nas jak gdyby samo, bez należytego komentarza, jakim z pewnością należałoby je opatrzyć. [...] Całą 
problematykę sztuki, tak nieodłączną od dzieła Prousta, zbywano kilkoma terminami, a przecież  
Proustowi nie chodziło bynajmniej o lansowanie „izmów”, lecz o doszukanie się trwałych wartości 
współczesnych mu kierunków przez zestawienie ich z wartościami dawnymi, które on sam już uznał. 
[HG 106]

Podkreślając ponadczasowość cyklu Prousta, Hertz może uznać, że:

Dzieło Prousta jest w istocie fenomenem w owej epoce, w której powstało. Jak gdyby wśród salo-
nowej rozmowy o głupstwach, wśród plotki trajkotu, rozległ się nagle poważny głos, mówiący o rzeczach 
pierwszych. [HG 107]

Według Hertza cykl Prousta jest dziełem klasycznym – nie jest utworem awan-
gardowym, nowością w sztuce, ale właśnie „hałaśliwym zakończeniem pewnej 
epoki” (HG 107). klasyczność pisarstwa Prousta przejawia się przede wszystkim 
w zainteresowaniu czasem, z czym spotykamy się np. w pierwszej powieści artysty 
Jan Santeuil:

jest [Jan Santeuil] w istocie jak gdyby projektem przyszłego wielkiego cyklu i właściwie zawiera już 
wszystkie jego elementy filozoficzne i estetyczne, a nade wszystko ów problem czasu, uznany później 
przez wielu za podstawę literatury nowoczesnej, choć, w moim znowu przekonaniu, jest on jedynie 
świadectwem wierności wobec mało zmiennych zasad wielkiej literatury, stanowi bowiem ów podsta-
wowy dla niej element harmonii i ładu. [HG 109]

interesujące uzupełnienie rozważań Hertza stanowi polemika z tezami zawar-
tymi w Notatniku obserwatora przeprowadzona przez Jana kotta. kott zdecydowa-
nie dyskredytuje zogniskowanie się uwagi Hertza na kwestiach kultury i literatury 
mieszczańskiej:

i właśnie ta sprawa – dziedzictwa kulturalnego – jest głównym tematem i ośrodkiem ideowym 
zbioru artykułów i esejów Pawła Hertza. Powiedzmy od razu: chodzi tu przede wszystkim o dziedzictwo 
kultury mieszczańskiej, o literacki dorobek mieszczaństwa od Swifta i Woltera po Prousta i Gide’a. Hertz 
pragnie ocalić z tego wielkiego dorobku wszystko, co – jak pisze – jest ludzkie i sprawdzalne. Ludzkie 
i sprawdzalne – to piękne słowa. [...] ale mnie te dwa słowa jeszcze nie wystarczają. Ludzkie i spraw-
dzalne. Dla kogo?

Gdy czytam Notatnik obserwatora, wydaje mi się chwilami, jak gdybym widział Hertza w ogromnej 
bibliotece, która znajduje się w płonącym mieście. autor pakuje książki do skrzyni, chce ocalić i wywieźć 
bibliotekę. ale my wiemy, że sprawa dziedzictwa w okresach rewolucji nie ma nic wspólnego z muzeal-
nictwem i ochroną zabytków. [...] 

Zagadnienie dziedzictwa nie jest sprawą ratowania przeszłości, ale walki nowej klasy o własną 
świadomość i realizację własnych zadań w oparciu o doświadczenie historyczne ludzkości. Wiem, że 
autor zgodzi się na to zdanie, ale wiem również, że spór zacznie się między nami, gdy staniemy przed 
półką z książkami i będziemy wybierać 16.

kultura mieszczańska, w tym Proust jako jej reprezentant, staje się przeszko-
dą w „walce nowej klasy o własną świadomość”. kott uznaje szkice Hertza zawarte 
w Notatniku obserwatora za intelektualną biografię inteligenta rozumiejącego, że 
jego klasa zagraża dziedzictwu, które sama stworzyła. autor Postępu i głupstwa 

16 J. k o t t, Kryteria wyboru. W: Postęp i głupstwo. Krytyka literacka. Wspomnienia 1945–1956. T. 2. 
Warszawa 1956, s. 220.
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także zarzuca Hertzowi wstrzymywanie się od oceny i cofanie się przed nazwaniem 
ideologii. Dalsza polemika dotyczy zwłaszcza sporu o literaturę międzywojenną. 
Jak zauważa skrupulatnie kott: 

Dla ludu [Hertz] chce dać literaturę najlepszą, jaka istnieje: Balzaka, Daniela Defoe, Stendhala, 
turgieniewa, tołstoja. a dla nas, dla inteligentów, pragnie zachować „czarną literaturę” imperializmu. 
osobiście dziękuję! Wolę czytać Swifta niż Joyce’a i wolę Woltera od... Chciałem napisać Prousta, ale 
lękam się, że Paweł Hertz raz jeszcze poprosi mnie o pożyczenie małego srebrnego ołówka 17.

autor Szkiców o Szekspirze zdecydowanie odrzuca zmanierowaną literaturę 
Dwudziestolecia – „»czarną literaturę« imperializmu”. Cenzurze zostaje jednoznacz-
nie poddany Joyce, ale przy Prouście sprawa nie jest już tak łatwa. klucz do zro-
zumienia tej konstatacji przypuszczalnie stanowi rola „małego srebrnego ołówka” 
– niewątpliwie to aluzyjne nawiązanie do anegdoty, która w sposób intymny łączy-
ła kotta i Hertza. Dziś nie ma możliwości dotarcia do jej sedna, nie wydaje się to 
również celowe. „mały srebrny ołówek” odczytalibyśmy jako symbol burżuazyjności 
i fin de siècle’owego bogactwa oraz finezyjnej subtelności artystycznej. Z takiego 
ołówka zapewne korzystał Proust, gdy wprowadzał niezliczone poprawki na ręko-
pisy i pierwsze wydruki swojej powieści. to zatem ołówek elitarny. Z kolei modelo-
wy ołówek socrealistyczny byłby prostym, drewnianym i tanim produktem dostęp-
nym dla każdego – a więc przeciwieństwem srebrnego, kosztownego i szlachetnego 
wyrobu. Potencjalna prośba Hertza o pożyczenie tego ołówka może oznaczać, że 
kott na niego nie zasługuje (musi zrezygnować z elitarności, którą sobie przypisu-
je) i że należy mu ów symbol odebrać. 

Z tej oraz z dalszych lektur wynika, iż obrazoburczy stosunek kotta do litera-
tury modernistycznej, przedwojennej wymuszony był przez ideologię, w którą sam 
krytyk nie wierzył, traktując ją czysto instrumentalnie, co stanowiło wtedy częsty 
model modus vivendi. tezę tę popierają następujące cytaty z tekstu Zoil, albo o po-
wieści współczesnej:

Żaden prawdziwy pasjonat literatury nie umieści Prousta na indeksie i nie każe współczesnym 
cofnąć się do powiastek filozoficznych Diderota. ale wielki Proust to nie mitologia, wielki Proust – to 
Balzak Guermantów, który pokazał nicość towarzyskiej komedii odchodzącego świata. kto z naszych 
powieściopisarzy na tym Prouście się uczył? może jeden Breza 18.

Wystarczy porównać ogrom wiedzy o życiu, jaką dawali klasycy, nie tylko Balzak, nie tylko Stendhal, 
ale nawet Proust, z zupełną nicością współczesnej powieści 19. 

kott przyznaje, że powojenna proza jest gorszym produktem, nieoczekiwanie 
to Proust staje się wzorem, do którego krytyk porównuje współczesnych autorów.

Choć wywód kotta cechuje żarliwość, są (może właśnie dlatego) widoczne w nim 
pęknięcia logiczne. Słabość kotta do Prousta wydaje się niewątpliwa, znajduje ona 
potwierdzenie także wiele lat później (1981) w Aloesie 20. kott wspomina swoje mło-
dzieńcze i pełne fascynacji lektury Prousta, które z czasem, pod wpływem drama-

17 Ibidem, s. 224.
18 J. k o t t, Zoil, albo o powieści współczesnej. W: jw., s. 164.
19 Ibidem, s. 166.
20 J. k o t t, Aloes. Dzienniki i małe szkice. Wyd. 2, przejrz. przez autora. Warszawa 1997.
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tycznych okoliczności, całkowicie przekształciły się w wymiarze czytelniczym 
i ludzkim:

Znałem już wtedy oczywiście Prousta, ale tylko do Albertyny. ostatnie tomy przeczytałem dopiero 
znacznie później, pod koniec wojny. Czytałem zresztą jeszcze wtedy Prousta bardzo po balzakowsku. 
Jak nową komedię ludzką albo jak szkołę wiwisekcji. oczywiście, uwrażliwiony byłem na najłatwiejszy 
z proustyzmów; nauczyłem się smaku rozpuszczającej się w ustach magdalenki, w której odnajduje się 
wspomnienia z dzieciństwa. Głuchy byłem na wszystko, co jest świadomością upływu czasu. o czasie, 
który niszczy, nic nie wiedziałem. Piekła Proustowskie wyobrażałem sobie naiwnie jak biblijną Sodomę 
i Gomorę. nie bałem się starości. nie wiedziałem, co to znaczy. kobiety, które pokazywał mi marcoussis 
na tarasach rotondy, były stare. ale były obce. nie znałem jeszcze wtedy żadnej kobiety, która by się 
zestarzała, to znaczy, naprzód była młoda, a potem stara. Były albo młode, albo stare. miały zawsze 
tylko jedną twarz. Znałem właściwie tylko dwa czasy: teraźniejszy i przyszły. Czas przeszły – to była 
historia, o której czyta się w książkach. Czas przeszły własny był cienki jak palec. Właściwie go nie było. 
Prousta przerażonego, że wszystko umiera, odnalazłem dopiero wiele lat później 21.

„łatwy” Proust z młodości to pisarz od magdalenki, uroczego ciasteczka, a tak-
że od ludzkiej pamięci. Zapłonem poznania innego, mroczniejszego Prousta było 
załamanie zdrowotne i zagrożenie śmiercią oraz nieuchronne starzenie się. Do 
czasu teraźniejszego i przyszłego dołączył trzeci wymiar – czas przeszły. W nowym 
doświadczeniu kotta autor cyklu stał się twórcą odczytywanym na nowo:

trzeciego dnia po zawale poprosiłem i o Nie ma Albertyny, i o Tristana i Izoldę. Z początku nie 
mogłem czytać więcej niż po kilka stron dziennie. ale po raz pierwszy czytałem Prousta jak historię 
własną. albertyna odjechała. Wszystko, co było przed zawałem, nabrało nagle znaczenia. Stało się je-
dyne i niepowtarzalne. Dotąd jutro wydawało się zawsze tak jak wczoraj. albertyna przyjdzie na wie-
czorną pieszczotę. Jak przychodziła matka, żeby ucałować marcela na dobranoc. albertyna roztrzaska-
ła się o drzewo. odjechała na zawsze. rozpłakałem się, gdy przeczytałem o śmierci albertyny. Pierwszy 
raz od dzieciństwa płakałem nad książką. Płakałem nad sobą. Umarła mi matka. Straciłem albertynę.

Czytałem przedtem Prousta trzy razy: dwa razy od początku i raz na wyrywki. ale teraz na „erce”, 
na tym szpitalnym łóżku obok wielkiego syfonu z tlenem, pod ekranem z własnym sercem bijącym, 
czytałem Prousta inaczej. niepotrzebna mi była żadna magdalenka, żeby odnalazł się czas zapomniany. 
Do-zawału jeszcze było we mnie. Czytałem Prousta – nie jak wywołać z zapomnienia czas przeszły, ale 
jak go powtórzyć, kiedy już nie można powtórzyć. Jak żyć, kiedy do-zawału, czas przeszły niedokonany, 
stał się po-zawale, czasem przeszłym dokonanym. Plusquam perfectum 22.

Proust czytany przez kotta po intensywnym, prywatnym doświadczeniu zmie-
nia swój status pisarza rozprawiającego głównie o pamięci mimowolnej. W takich 
okolicznościach staje się mistrzem umierania, a tym samym – mistrzem doceniania 
życia.

nie ulega wątpliwości, że historia odcisnęła wyraźne piętno na recepcji dzieł Prousta 
w Polsce. Swoistymi alegoriami tej historii wydają się tragiczna biografia Boya- 
-Żeleńskiego (śmierć we Lwowie w 1941 roku), która staje się znakiem przerwanej 
ciągłości, oraz fakt, że tłumaczenia ostatnich tomów autorstwa Boya spłonęły 
w trakcie okupacji. obecność Prousta i odczytania jego dzieł niejako obróciły  
się w popiół, więc z czasem musiała odbudować się struktura czy raczej przestrzeń 

21 Ibidem, s. 30.
22 J. k o t t, Zawał serca. W: Pisma wybrane. t. 3: Fotel recenzenta. Wybór, układ T. n y c z e k. 

Warszawa 1991, s. 392–393.
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intelektualna, w której powieści francuskiego pisarza znów miałyby szansę funk-
cjonować. Gdy tylko stało się to możliwe, dzieło Prousta powróciło jako istotny 
obszar recepcji literackiej, bo brak dostępu do dorobku autora zapewne poważnie 
upośledzałby polską literaturę.

Podsumowując opinie polskich krytyków (radzikowski, Hertz, kott) na temat 
Prousta, wyrażone w czasach silnego zideologizowania forum publicznego, należy 
podkreślić odmienne strategie, jakie oni wykorzystywali, by w tej rzeczywistości 
funkcjonować. radzikowski – wyraźnie i ostro dyskredytuje spłaszczone odczytanie 
Prousta oraz odważnie broni jego wartości i wielkości artystycznej, zarazem surowo 
oceniając polską krytykę literacką omawianego okresu. Być może, łatwiej mu pod-
jąć takie ryzyko, gdyż wyraża swoje stanowisko na łamach „Współczesności”, któ-
ra odegrała istotną rolę w przemianach zachodzących w literaturze polskiej po 
przełomie październikowym 1956. artykuł radzikowskiego wpisuje się tym samym 
w bliski „Współczesności” nurt propagowania osiągnięć literatury światowej, do 
której dostęp był w latach stalinizmu ograniczony. 

Ze szkiców Hertza z kolei wynika, że angażuje się on osobiście w walkę z ide-
ologicznie ograniczonymi odczytaniami Prousta, broni jego warsztatu pisarskiego, 
który – według krytyka – powinien służyć całym pokoleniom przyszłych autorów, 
a nawet posiłkuje się opiniami Lefebvre’a, francuskiego filozofa marksizmu, auto-
ra apologii wartości psychologicznej cyklu W poszukiwaniu straconego czasu, 
opartej na słusznej (w znaczeniu ideologicznym) podbudowie społecznej. nie zmie-
nia to faktu, że – aby funkcjonować w oficjalnym obiegu pisarskim – momentami 
Hertz zostaje zmuszony do interpretowania utworów Prousta w sposób silnie zide-
ologizowany. Jednocześnie chce opatrzyć tomy jego dzieł odpowiednim (tzn. dosto-
sowanym m.in. do czytelnika pochodzącego z klasy robotniczej) komentarzem, 
majacym być niejako wytrychem łamiącym zamek cenzury.

Wreszcie kott, którego początkowo silnie antyproustowskie stanowisko było 
również wymuszone przez ideologię. narzucony odbiór utworów francuskiego pisa-
rza, choć wyrażony tak gorliwie, okazuje się wszakże nieszczelny logicznie i bywa, 
że nosi ślady lekkiej drwiny w stosunku do koncepcji socrealistycznych. niemniej 
jednak instrumentalne użycie literatury w celach ideologicznych może sprawiać 
wrażenie, że nie stanowiło to dla kotta trudnego moralnie – w tamtym czasie – za-
dania. Jednoznaczne odczytanie strategii kotta dodatkowo komplikują jego póź-
niejsze, osobiste ślady lektury dzieł Prousta (Aloes). 

a b s t r a c t

anna JarmUSZkieWiCZ Jagiellonian Univerity, Cracow 

PoLiSH tranSLationS oF LaSt VoLUmeS oF marCeL ProUSt’S noVeL CyCLe  
iDeoLoGiCaL ProBLemS oF tHe 1940S anD 1950S

the article presents the Polish reception of marcel Proust’s work (from negation through acceptance, 
and finally affirmation) in the years 1950–1965. it starts with a description of Stalinism night which 
combated bourgeois culture of which “rotten West’s Proust” (Jan kott’s sketches, for example) was an 
icon. Later, the author shows Paweł Hertz’s stance abundant in dissonances and Polish translations 
of Proust’s novels as well as acceptance of the fact that Proust is a vital writer for Polish literature of 
that period.
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TRANSFER KULTURY W POLU WYDAWNICZYM ARCHIWUM SIEGFRIEDA 
UNSELDA A LITERATURA POLSKA*

Tytułem wstępu: DLA przejmuje SUA

W lutym 2009 Ulla Unseld-Berkéwicz, przewodnicząca zarządu oficyny Suhrkamp, 
wydała oficjalny komunikat o jej przeprowadzce z Frankfurtu nad Menem do Ber-
lina oraz o sprzedaży kompletnego archiwum do Deutsches Literaturarchiv w Mar-
bach. Ostatnią decyzję poprzedziła rywalizacja między dwoma ośrodkami, które 
były zainteresowane przejęciem materiałów. Frankfurcki Goethe-Universität, cie-
szący się poparciem władz miejskich i kraju związkowego Hesja, podkreślał zaletę 
swojej lokalizacji oraz własny potencjał badawczy. Po odbyciu szeregu konsultacji 
wybór padł jednak na DLA, subwencjonowany przez rząd federalny, kraj związko-
wy Badenia-Wirtembergia, liczne fundacje i prywatnych sponsorów. DLA – argu-
mentowano – ma długoletnie doświadczenie, dysponuje niezbędną infrastrukturą 
dla integracji dużych zasobów, a także gwarantuje ich włączenie w posiadane już 
archiwa wydawnicze 1. 

16 XII 2009 rozpoczęto transport zbiorów do Marbach, gdzie figurują pod nazwą 
Siegfried Unseld Archiv. Ich imponująca liczba – ponad 20 tysięcy segregatorów 
oraz około 25 tysięcy książek pochodzących z tzw. archiwum produkcyjnego 2 – sta-
ła się przedmiotem wielu prasowych doniesień. SUA zawiera materiały z lat 1945–
2002 i obejmuje zbiory następujących wydawnictw: Suhrkamp Verlag (założonego 
w 1950 r., od 1959 r. pod kierownictwem Siegfrieda Unselda), Insel Verlag (powsta-

* Niniejszy artykuł powstał w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum 
Nauki (Etnografia produkcji przekładu. Literatura polska i niderlandzka w wydawnictwie Suhrkamp, 
nr 2014/13/B/HS2/00479) oraz dzięki stypendiom badawczym przyznanym przez Niemieckie 
Archiwum Literackie (Deutsches Literaturarchiv, dalej: DLA) w Marbach nad Neckarem i Polsko-
-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (nr 2015-10). Dziękuję zespołowi archiwistów opracowujących 
Archiwum Siegfrieda Unselda (Siegfried Unseld Archiv; dalej: SUA) – koordynatorom: J a n o w i 
B ü r g e r o w i  i P e t r z e  W e i ß, a także T a n j i  Y i g i t, M a r t i n i e  S t e c k e r, I r i s  H o f f m a n n, 
C l a u d i i  G r a t z, A n d r e i  F r ö h l i c h  oraz S a b i n i e  B o r c h e r t  – za pomoc udzieloną 
podczas kwerend.

1 Zob. T. A m s l i n g e r, M.-Ch. G r ü n e, A. J a s p e r s, Mythos und Magazin. Das Siegfried Unseld 
Archiv als literaturwissenschaftlicher Forschungsgegenstand. W zb.: Literatur – Verlag – Archiv. 
Hrsg. I. M. W i r t z, U. W e b e r, M. W i e l a n d. Göttingen–Zürich 2015, s. 199–203.

2 J. B ü r g e r, „Aber unsere große Entdeckung... war Siegfried Unseld”. Ein erster Blick auf das Archiv 
der Verlage Suhrkamp und Insel. „Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft” 54 (2010), s. 16.
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łego w 1901 r.; w r. 1963 Unseld przejął filię zachodnioniemiecką, a w 1991 wschod-
nioniemiecką), Jüdischer Verlag (utworzonego w 1902 r. i reaktywowanego w r. 1990) 
oraz Deutscher Klassiker Verlag (istniejącego od r. 1981). Dokumentację uzupełnia 
osobista spuścizna wydawców: Petera Suhrkampa i Siegfrieda Unselda. Znaczenie 
SUA wynika nie tyle z bezprecedensowej skali przejętych archiwaliów, ile raczej 
z pozycji zajmowanej przez oficynę Suhrkamp w latach sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych XX w. w niemieckim i europejskim obszarze kulturowym, którą George 
Steiner opatrzył w 1973 r. wymowną etykietą „Suhrkamp Culture” 3. Listy oraz ma-
nuskrypty postaci kluczowych dla XX-wiecznej literatury i nauki, m.in. Theodora 
W. Adorna, Ingeborg Bachmann, Samuela Becketta, Thomasa Bernharda, Hansa 
Blumenberga, Paula Celana, Norberta Eliasa, Niklasa Luhmanna, Octavia Paza, 
Rainera Marii Rilkego, Gershoma Sholema, Petera Szondiego, Martina Walsera czy 
Stefana Zweiga, czynią z SUA istotne źródło dla badań nad historią literatury oraz 
historią idei. 

Oficyna Suhrkamp odgrywała ważną rolę w międzynarodowym transferze lite-
rackim. Znaczną część oferty wydawniczej wypełniali autorzy zagraniczni, a prze-
kazane archiwum pozwala na unikatowy wgląd w proces powstawania przekładów. 
Przeprowadzone w SUA agent-grounded study 4 umożliwia odtworzenie argumen-
tacji towarzyszącej selekcji manuskryptów oraz zaangażowania poszczególnych 
uczestników procesu wydawniczego. Zachowany materiał archiwalny stanowi 
również fascynujące laboratorium dla badania transferu literatury polskiej do nie-
mieckiego obszaru językowego. Prominentnymi autorami publikującymi w Suhr-
kamp Verlag byli Zbigniew Herbert oraz Stanisław Lem. Wiele tytułów ukazało się 
w założonej w 1963 r. serii „edition suhrkamp” (m.in. książek Jerzego Andrzejew-
skiego, Wiesława Brudzińskiego, Henryka Grynberga, Hanny Krall, Marka Nowa-
kowskiego, Zofii Romanowiczowej). W powstałej w 1951 r. serii „Bibliothek Suhr-
kamp”, publikującej głównie XX-wiecznych „klasyków”, znalazły się przekłady m.in. 
utworów Jarosława Iwaszkiewicza, Jana Józefa Szczepańskiego, Leszka Kołakow-
skiego, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Z kolei w serii „suhrkamp ta-
schenbücher” wydawano polską literaturę fantastyczną (Jerzego Żuławskiego, 
Stefana Grabińskiego oraz Stanisława Lema), a także Juliana Tuwima, Romana 
Bratnego czy Władysława Terleckiego. Do najważniejszych projektów oficyny Suhr-
kamp na polu popularyzacji literatury polskiej w Niemczech należała zainicjowana 
przez Niemiecki Instytut Kultury Polskiej w Darmstadt i finansowana przez Fun-
dację im. Roberta Boscha „Polnische Bibliothek” (1982–2000). 50 wydanych tomów 
serii prezentuje niemieckojęzycznemu czytelnikowi czołowe dzieła polskich pisarzy 
oraz opracowania poświęcone poszczególnym okresom literatury polskiej, od śre-
dniowiecza po współczesność.

Niniejsza rozprawa obejmuje dwie komplementarne płaszczyzny rozważań: 
teoretyczno-metodologiczną i historiograficzną. Pierwsza z nich stanowi próbę wy-
pełnienia luki w dociekaniach nad socjologią przekładu literackiego; choć dezyde-
rat analizowania roli poszczególnych aktorów pola wydawniczego mających wpływ 
na produkcję i dystrybucję tłumaczeń literackich był niejednokrotnie podnoszony 

3 Cyt. jw., s. 15.
4 H. B u z e l i n, Agents of Translation. W zb.: Handbook of Translation Studies. T. 2. Ed. Y. G a m- 

b i e r, L. v a n  D o o r s l a e r. Amsterdam 2011, s. 8.
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m.in. w pracach Daniela Simeoniego, Hélène Buzelin, Andrew Chestermana, Jo-
hana Heilbrona czy Gisèle Sapiro 5, to metodyka badań archiwum wydawniczego 
nadal pozostaje obszarem mocno zaniedbanym 6. W tym kontekście stawiam pyta-
nia o mechanizm transpozycji archiwum wydawnictwa (a więc bieżącej dokumen-
tacji przedsiębiorstwa) do formy archiwum literackiego, z właściwym dla niego 
porządkiem katalogowania. Owa konwersja tylko pozornie jest oczywista, co posta-
ram się pokazać na konkretnych przykładach; od sposobu zachowania status quo 
zależy bowiem możliwość wiernej rekonstrukcji procesów przetwarzania i przeka-
zywania informacji między aktorami pola wydawniczego 7. Następnie zwrócę uwagę 
na korelację: struktura archiwum – dostęp do informacji na temat polityki wydaw-
niczej, procesu produkcji oraz strategii komunikacyjnych dotyczących przekładów 
literackich. W końcu wskażę na problem adekwatnej prezentacji materiału empi-
rycznego: jak uniknąć „archiwalnego pozytywizmu”, a więc podążania za historia-
mi tkwiącymi w dokumentach, nierzadko mylonymi z rezultatem badawczym? 
O czym opowiada archiwum, na jaki temat zaś milczy, oraz: dlaczego w analizie 
zaczerpniętego z niego materiału nie wolno nam stosować retrospektywnej wizji 
przeszłości, typowej dla tradycyjnej historii, porządkującej fakty zgodnie z zewnętrz-
ną logiką? Zamiast na retrospekcji winniśmy, jak sądzę, skupić się bardziej na 
problemie kontyngencji, a zatem nieoznaczonego wyboru potencjalnych możliwości 
działania w codziennym funkcjonowaniu pola wydawniczego, oraz na roli, jaką 
w ostatecznym dokonaniu tego wyboru odgrywa przypadek. 

Teoretyczno-metodologiczna część rozprawy jest punktem wyjścia dla „biblio-
genezy” 8: opisu pozyskanych z SUA danych empirycznych, prezentujących dyna-
mikę i strukturę planowania oraz realizacji przekładów literatury polskiej na język 
niemiecki w Suhrkamp Verlag. Wgląd w archiwum ukazuje je jako rezultaty „ko-
lektywnego autorstwa” 9, powstające w sieci społeczno-ekonomicznych interakcji, 
w których biorą udział prywatne i państwowe agencje literackie, pisarze, tłumacze, 
pośrednicy kulturowi, instytucje odpowiedzialne za zagraniczną politykę kultural-
ną, autorzy, redaktorzy czy główny wydawca. Analogicznie do krytyki genetycznej, 
czyli studiów nad „produkcją tekstu i procesem rodzenia się sensu” 10, „bibliogene-
za” czyni obiektem swojego zainteresowania pluralistyczny proces produkcji książ-
ki. Na podstawie analizy rozpoznanych przeze mnie 45 obszernych zespołów archi-
walnych przedstawiam statystykę planów przekładu tekstów literatury polskiej na 

  5 D. S i m e o n i, Translating and Studying Translation: The View from the Agent. „Meta” 1995, z. 3. 
– H. B u z e l i n, Translations „in the making”. W zb.: Constructing a Sociology of Translation. Ed. 
M. W o l f, A. F u k a r i. Amsterdam 2007. – A. C h e s t e r m a n, Bridge Concepts in Transla- 
tion Sociology. W zb.: jw. – G. S a p i r o, Editorial Policy and Translation. W zb.: Handbook of Trans-
lation Studies, t. 3 (2012), s. 32. – J. H e i l b r o n, G. S a p i r o, Outline for a Sociology of Transla-
tion. Current Issues and Future Prospects. W zb.: Constructing a Sociology of Translation.

  6 Zob. M. W i e l a n d, Einleitung: Literatur – Verlag – Archiv. W zb.: Literatur – Verlag – Archiv, s. 10.
  7 Jedynym znanym mi omówieniem mechanizmów przekształcania archiwum wydawnictwa w po-

rządek archiwum literackiego jest referat T. K l u t t i g  Überreste einer Buchstadt: Zur Verlagsüber-
lieferung im Staatsarchiv Leipzig, wygłoszony w ramach konferencji Tag der Archive, która odbyła 
się w dniach 7–8 V 2009 w DLA w Marbach (DLA, sygn. TTS, Fr 139).

  8 M. W i e l a n d, Verlagsarchive: Netz-Werke der Literaturproduktion. „Passim” 13 (2013), s. 11.
  9 Ibidem.
10 Z. M i t o s e k, Teorie badań literackich. Wyd. 3, rozszerz. Warszawa 1995, s. 369.
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język niemiecki. Zarysowawszy dynamikę propozycji wydawniczych (z uwzględnie-
niem profilów pośredników literackich, dzięki którym docierały one do wydawnictwa), 
analizuję pozyskane dane w formie kilku case studies. Pierwsze z nich dotyczy 
osoby Unselda jako aktywnego aktora polsko-niemieckiego transferu literackiego. 
W drugim studium przypadku omawiam funkcję polskich oraz niemieckich agen-
cji literackich. Kolejny rozdział poświęcam postaci Juliusza Stroynowskiego; w la-
tach 1965–1970 odgrywał on istotną rolę jako doradca Suhrkamp Verlag w obsza-
rze literatury polskiej. Dokumenty archiwalne, w których występuje jego nazwisko, 
stanowią jednocześnie przyczynek do tzw. historiografii ekskluzji, a więc włączenia 
niezrealizowanych (choć branych pod uwagę) projektów wydawniczych do badań 
nad recepcją. W końcu, na podstawie SUA oraz archiwaliów pozyskanych z Politi-
sches Archiv des Auswärtigen Amts, opisuję wciąż słabo rozpoznany aspekt związ-
ków zagranicznej polityki kulturalnej z polem wydawniczym.

Archiwum wydawnicze w archiwum literackim

W roku 1930 Walter Benjamin opublikował na łamach „Frankfurter Zeitung” artykuł 
zatytułowany Kritik der Verlagsanstalten, w którym postulował ocenę działalności 
edytorów nie podług widocznego od zewnątrz programu, lecz ze względu na politykę 
wydawniczą, kierującą się kryteriami nie tylko estetycznymi. Tego typu perspektywa 
odsuwałaby na dalszy plan indykatory czysto literackie, a preferowała przesłanki 
socjologiczne 11. Metoda ta miała zapobiegać „abstrakcyjnemu ujęciu natury wydaw-
nictwa”, dostrzegającego w edytorach jedynie „maklerów między poszczególnymi 
manuskryptami a tak zwaną publicznością” 12. Benjamin nazywał ów sposób pre-
zentacji „abstrakcyjnym” dlatego, że pomijał on wszystkie procesy decyzyjne, ma-
jące miejsce pomiędzy selekcją tekstu a drukiem i promocją książki, których re-
konstrukcja jest możliwa tylko i wyłącznie na podstawie archiwów wydawniczych. 

Benjaminowski postulat, poniekąd antycypujący aktualne dezyderaty socjolo-
gii literatury, skłania nas do entuzjastycznej oceny SUA: archiwum pozwala na 
wyjątkowy wgląd w codzienne funkcjonowanie jednego z najważniejszych europej-
skich wydawnictw na przestrzeni ponad 50 lat. Początki SUA są wielowątkowe. 
Choć jego czasową granicę wyznacza założenie wydawnictwa 1 VII 1950, to zacho-
wana korespondencja Petera Suhrkampa z autorami sięga jeszcze jego aktywności 
w oficynie Samuela Fischera, obejmuje zatem okres od r. 1945 do śmierci wydaw-
cy w 1959 roku. O wczesnej historiograficznej samoświadomości edytorów świad-
czą Reiseberichte, które młody Unseld prowadził od momentu rozpoczęcia swojej 
współpracy z oficyną Suhrkamp w 1952 r. aż do końca swojego życia w r. 2002; 
dokumentował w nich przebieg wszystkich wyjazdów krajowych oraz zagranicznych, 
rozmowy z autorami, reżyserami, krytykami i wydawcami. Reiseberichte, będące 
źródłem informacji o planowanych projektach, stanowiły obowiązkową lekturę 
redaktorów, którzy potwierdzali ich znajomość własnoręcznym podpisem na spe-

11 Zob. W. B e n j a m i n, Kritik der Verlagsanstalten. W: Medienästhetische Schriften. Auswahl und 
Nachwort D. S c h ö t t k e r. Frankfurt am Main 2002, s. 166.

12 Ibidem.
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cjalnie w tym celu przygotowanym cyrkularzu. Od roku 1959, w którym Unseld 
przejął ster wydawnictwa, archiwizacja wszystkich procesów edytorskich przybra-
ła bez mała profesjonalny kształt. W skrupulatnie prowadzonych Verlagsnotizen 
odnotowywano treść rozmów telefonicznych oraz wewnętrznych ustaleń ustnych. 
Z kolei ułożone w alfabetycznym porządku Autorenkonvolute rejestrowały całość 
komunikacji pomiędzy wydawcą, jego współpracownikami a poszczególnymi auto-
rami. Tzw. allgemeine Korrespondenz kierowała się identyczną logiką i inwentary-
zowała kontakty wydawnictwa z pozostałymi aktorami pola wydawniczego: dzien-
nikarzami, krytykami, tłumaczami, fundacjami, agencjami literackimi, politykami, 
instytucjami odpowiedzialnymi za politykę kulturalną itp. 

W połowie lat sześćdziesiątych Unseld wprowadził w czyn również projekt ko-
lekcjonowania wszystkich niemiecko- i obcojęzycznych artykułów prasowych oraz 
transkrypcji audycji radiowych i telewizyjnych dotyczących publikacji wydanych 
w Suhrkamp Verlag; dzisiaj zbiory te stanowią integralną część SUA. W końcu: 
archiwalna polityka wydawcy wykraczała poza przyjęte ramy dokumentacyjne, 
przybierając kształt historiograficznej autoprezentacji. Zainicjowana w r. 1970 
i prowadzona do 2002 r. Verlagschronik jest autorską narracją Unselda. W niemal 
codziennym rytmie rejestrował on spotkania z pisarzami oraz innymi przedstawi-
cielami świata kultury, nauki i polityki. Ta specyficzna forma History Marketing 13 
powstała jako reakcja edytora na konflikt z redaktorami, który miał miejsce w 1968 
roku 14. Subiektywna kronika, łącząca wątki prywatne z zawodowo-polityczną spra-
wozdawczością oraz komentarzem do bieżących wydarzeń, była pomyślana jako 
oficjalna wersja historii Suhrkamp Verlag, inscenizująca centralną rolę Unselda 
w procesie wydawniczym 15.

 Lektura dokumentów zawartych w Reiseberichte, Autorenkonvolute, allgemeine 
Korrespondenz, a przede wszystkim w Verlagschronik ukazuje nam działalność 
wydawnictwa głównie jako aktywność naczelnego edytora. Ów „mit Unselda” 16 był 
i jest wzmacniany przez starannie zaplanowane edycje bibliografii jego pism oraz 
korespondencji z poszczególnymi autorami, a także przez publikację dwóch pierw-
szych tomów kroniki. Struktura archiwum przełamuje tę monocentryczną perspek-

13 Zob. A. S c h u g, History Marketing. Ein Leitfaden zum Umgang mit Geschichte in Unternehmen. 
Bielefeld 2003.

14 Dotychczas Suhrkamp Verlag wydał drukiem dwa tomy kroniki wraz z komentarzem – S. U n s e l d: 
Chronik. T. 1: 1970. Mit den Chroniken Buchmesse 1967, 1968 und der Chronik eines Konflikts. 
Hrsg. U. A n d e r s [i in.]. Berlin 2010; Chronik, t. 2: 1971 (Hrsg. U. A n d e r s, R. F e l l i n g e r, 
K. K a r d u c k. 2014). Bezpośrednio po ukazaniu się pierwszej części byli redaktorzy oficyny  
opublikowali własną wersję wydarzeń z r. 1968: W. B o e h l i c h, K. B r a u n, K. R e i c h e r t, 
P. U r b a n, U. W i d m e r, Die Chronik der Lektoren. Von Suhrkamp zum Verlag der Autoren. 
Frankfurt am Main 2011.

15 Należy zaznaczyć, że choć Verlagschronik prezentuje historię wydarzeń tylko i wyłącznie z perspek-
tywy jej głównego bohatera, to pełni ona jednocześnie funkcję niezwykle pożytecznego repertorium, 
zawierającego istotne daty, nazwiska i wydarzenia mogące wskazać badaczowi kierunek dalszych 
poszukiwań archiwalnych. Ewentualne niezgodności między subiektywną pamięcią czy kreacją 
wydawcy a stanem faktycznym da się zweryfikować na podstawie zachowanych terminarzy Unsel-
da, w których B. Zeeh, jego wieloletnia sekretarka, odnotowywała wszystkie jego spotkania zawo-
dowe i prywatne.

16 A m s l i n g e r, G r ü n e, J a s p e r s, op. cit., s. 196.
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tywę: podczas gdy wymienione segmenty korespondencji przynależą do pionu tzw. 
Verlagsleitung, to najbardziej obszerną część SUA stanowią akta redaktorów, 
w świetle zaś tych akt procesy decyzyjne i produkcyjne prezentują się nie jako 
jednoosobowe, lecz nadzwyczaj kolektywne praktyki. Kolejne zbiory dokumentów 
– działu produkcji, dystrybucji, reklamy, prasy, praw autorskich i licencji, marke-
tingu oraz kontroli finansowej – ujawniają wielość niewidocznych z zewnątrz 
uczestników procesu wydawniczego, mających swój udział w powstaniu produktu 
końcowego. Istotnym zadaniem badawczym jest uważna rekonstrukcja obiegu 
dokumentów. Przykładowo, zestawienie korespondencji pionu dyrekcyjnego z do-
kumentacją zachowaną w aktach redaktorów pokazuje, iż kopie listów przekazy-
wano do sekretariatu Unselda często w sposób selektywny, a decyzje zapadały 
niejednokrotnie bez wiedzy głównego wydawcy. Cennym materiałem są również 
istniejące w kilku egzemplarzach, zdeponowane w poszczególnych częściach archi-
wum wszelkiego rodzaju odbitki, załączniki i odpisy, które poprzez odręczne uwa-
gi, skreślenia itp. zmieniają każdorazowo swój kontekst i znaczenie.

W tym miejscu należy zadać zapowiadane we wstępie pytanie o charakter i kon-
sekwencje włączenia SUA do struktury DLA. Próba rekonstrukcji procesów towa-
rzyszących wydawaniu literatury polskiej w oficynie Suhrkamp jest możliwa bowiem 
tylko pod warunkiem posiadania wiedzy na temat zarówno oryginalnego, jak i nada-
nego „porządku” archiwum, chociaż zgodnie z opiniami osób obecnych przy prze-
kazywaniu i pakowaniu dokumentów w siedzibie wydawnictwa przy frankfurckiej 
Lindenstrasse ówczesny stan archiwum trzeba by raczej określić mianem „niepo-
rządku” czy wręcz „chaosu” 17. Archiwalia wypełniały każde wolne miejsce, a logika 
ich przechowywania/dostępności znana była w dużej mierze jedynie pracownikom 
poszczególnych działów. Trudne warunki logistyczne udaremniły próbę dokładnej 
inwentaryzacji ich ulokowania w przestrzeni willi 18, segregatory z dokumentami 
przed zapakowaniem do transportu otrzymywały zatem bieżący numer ewidencyjny 

17 Zob. J. B ü r g e r, Das Siegfried Unseld Archiv: Genese, Überlieferung und Erschließungszustand. 
Referat wygłoszony na konferencji Suhrkamp und Osteuropa. Rekonstruktionen aus dem Archiv. 
DLA Marbach, 25–30 X 2015.

18 W roku 1979 B. L a t o u r  i S. W o o l g a r  w studium Laboratory Life. The Construction of Scien-
tific Facts (Introduction J. S a l k. Princeton 2013) zademonstrowali znaczenie rekonstrukcji topo-
grafii przestrzeni laboratoryjnej w kategoriach miejsca produkcji wiedzy (a więc archiwum). Ta 
sama etnograficzna tradycja widoczna jest również w pracy P. L. G a l i s o n a  (Image and Logic. 
A Material Culture of Microphysics. Chicago 1997). Z kolei w ramach konsorcjum Forschungsver-
bund Marbach – Weimar – Wolfenbüttel od 2015 r. realizowany jest projekt badawczy Autorenbi-
bliotheken: Materialität – Wissensordnung – Performanz, dotyczący księgozbiorów zgromadzonych 
przez uczonych okresu wczesnej nowożytności (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel), dwóch 
bibliotek J. Goethego w Weimarze oraz przechowywanych w DLA w Marbach bibliotek XX-wiecznych 
niemiecko-żydowskich pisarzy emigracyjnych. W centrum zainteresowania badaczy znalazły się 
„struktura, stratygrafia, stan posiadania i użytku” każdej z tych kolekcji (http://www.mww-for-
schung.de/forschungsprojekte/autorenbibliotheken/?menuopen=1, ádata dostępu: 25 XI 2015ñ). 
Wymienione propozycje metodologiczne – w tym również geologiczna metaforyka stratygrafii, 
zwracająca uwagę na chronologię oraz przyczyny usytuowania poszczególnych tekstów w ramach 
określonego zbioru – mogą z oczywistych powodów znaleźć zastosowanie w badaniu archiwum 
wydawniczego jako miejsca produkcji literatury. Dokładną inwentaryzację rozlokowania dokumen-
tacji Suhrkamp Verlag utrudniała zaistniała w grudniu 2009 sytuacja logistyczna: w tym samym 
czasie trwał bowiem zarówno proces przenoszenia bieżącej dokumentacji oficyny do Berlina, jak 
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oraz raczej intuicyjne oznaczenie przynależności do konkretnych działów. Po prze-
wiezieniu zbiorów do Marbach specjalnie w tym celu powołany zespół archiwistów 
rozpoczął proces ich opracowywania. Za dość oczywistym konserwatorskim prze-
kształceniem przechowywanych w segregatorach dokumentów w zasoby archiwalne 
(przez oczyszczenie, usunięcie spinaczy, zszywek, plastikowych koszulek, sortowa-
nie w teczkach bezkwasowych oraz w typowych dla DLA zielonych kartonach, 
w końcu ich katalogowanie) skrywa się znacznie bardziej skomplikowana praktyka 
epistemiczna 19. Przejmując w 2009 r. zbiory SUA, DLA odeszło bowiem od obowią-
zującej dotychczas systematyki „porządkowania spuścizn literackich i autografów”, 
rozróżniającej trzy kategorie tekstów (manuskrypty, listy oraz przynależne mate- 
riały) 20. Powzięto mianowicie decyzję o zastosowaniu tzw. Verwaltungsstrukturprin-
zip – rozwiniętej zasady przynależności zespołowej 21, opierającej się na strukturze 
organizacyjnej wydawnictwa. W pierwszej fazie opracowywania zbiorów (od stycz- 
nia 2010 do r. 2015) katalogowaniu poddano zatem część korespondencji pionu 
kierowniczego (01: Verlagsleitung) oraz redaktorów (03: Lektorate). Na opracowanie 
wciąż czeka korespondencja pozostałych działów, które zgodnie z przyjętą struktu-
rą organizacyjną określono jako: administracja i akta osobowe (02: Personal und 
allgemeine Verwaltung), produkcja (04: Herstellung), dystrybucja (05: Vertrieb), 
reklama (06: Reklame), prasa (07: Presse), prawa autorskie i licencje (08: Rechte 
und Lizenzen), marketing i odczyty (09: Marketing und Lesungen), rachunkowość 
i kontrola finansowa (10: Rechnungswesen und Controlling).

W kontekście podanych tu informacji należy poczynić dwie uwagi. Pierwsza 
z nich dotyczy istoty przyjętej zasady przynależności zespołowej akt: choć poszcze-
gólne działy (01–10) odpowiadają planowi organizacji wydawnictwa, to w tym przy-
padku mamy do czynienia z typem idealnym (w rozumieniu Weberowskim) 22, a więc 
z narzędziem heurystycznym, które archiwista wypracował w odniesieniu do świa-
ta rzeczywistego na potrzeby klasyfikacji jednostek archiwalnych. Stosując Verwal-
tungsstrukturprinzip, DLA transformuje zastany we frankfurckiej willi wydawnictwa 
Suhrkamp „chaos” w „porządek” archiwum; choć czyni to w sposób możliwie zbli-
żony do porządku rzeczywistego, to w istocie archiwista decyduje, w jakiej formie 

i proces przekazywania archiwaliów do DLA w Marbach (zob. B ü r g e r, Das Siegfried Unseld Archiv: 
Genese, Überlieferung und Erschließungszustand).

19 Zob. poświęcony tej tematyce esej teoretyczny Sie nehmen gern von den Lebendigen. Ökonomien 
des literarischen Archivs dyrektora DLA w Marbach, U. R a u l f f a  (w zb.: Archivologie. Theorien des 
Archivs in Philosophie, Medien und Künsten. Hrsg. K. E b e l i n g, S. G ü n z e l. Berlin 2009, 
s. 223–232).

20 J. M e y e r, Erschließungsmodelle und die Bedürfnisse der Forschung. Das „Marbacher Memoran-
dum” des Deutschen Literaturarchivs. W zb.: Literaturarchiv und Literaturforschung. Aspekte neuer 
Zusammenarbeit. Hrsg. Ch. K ö n i g, S. S e i f e r t. München 1996, s. 186.

21 Zob. K. T i e m a n n, Erschließung von Sachakten – Zielsetzung und Grundanforderungen. W zb.: 
Erschließung von Archivgut, Möglichkeiten und Grenzen kommunaler Archivpflege durch Kreisarchi-
ve. Referate des 9. Fortbildungsseminars der Bundeskonferenz der Kommunalarchive (BKK) vom 1. 
bis 3.11.2000 in Reetzerhütten (Hoher Fläming). Red. H.-J. H ö ö t m a n n. Münster 2001, s. 18.

22 Zob. R. M a y n t z, Max Webers Idealtypus der Bürokratie und die Organisationssoziologie. W zb.: 
Politologie und Soziologie. Otto Stammer zum 65. Geburtstag. Hrsg. J. F i j a l k o w s k i. Köln–Op-
laden 1965. Dziękuję dr G u n i l l i  E s c h e n b a c h  za zwrócenie mojej uwagi na istotę „konstruk-
cji” archiwalnego porządku w procesie przejmowania SUA przez DLA w Marbach.
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dostępna jest „historia”. Potencjalnemu badaczowi prezentuje się ją w elektronicz-
nym katalogu Kallías 23. Rejestruje on jednostki archiwalne z zachowaniem przyję-
tej struktury organizacyjnej, która, przypomnijmy raz jeszcze, stanowi opracowany 
w Marbach typ idealny. 

Stosunkowo niewielkie trudności klasyfikacyjne (a tym samym badawcze) na-
stręcza dokumentacja pionu dyrekcyjnego, która w Suhrkamp Verlag była na bie-
żąco porządkowana przez kierowniczkę sekretariatu, Burgel Zeeh. Zgodnie z jej 
oryginalną logiką i systematyką została przekazana do Kallías korespondencja 
prowadzona przez Unselda oraz kierowana do niego (wspominane już Reiseberichte, 
Autorenkonvolute, allgemeine Korrespondenz, Verlagschronik, a także Jahresberich-
te i korespondencja prywatna). Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku archi-
wum redaktorów wydawniczych. Jego struktura ewoluowała wraz z rozwojem ofi-
cyny, przy tym zaś była zależna od nawyków poszczególnych współpracowników. 
Do roku 1973 mamy do czynienia z tzw. wczesnym działem redakcyjnym (frühes 
Lektorat), w którego ramach całość dokumentacji odkładana była w systemie alfa-
betycznym. W okresie późniejszym każdy z redaktorów prowadził własne archiwum, 
najczęściej rządzące się swoimi prawami. 

Przykładowo, Elisabeth Borchers (1926–2013) segregowała korespondencję nie 
tylko według autorów (wraz z wewnętrznym podziałem na listy od/do pisarza, tłu-
macza, wydawcy etc.), ale również według powierzonych jej zadań; oryginalna ety-
kieta na segregatorze o brzmieniu „DDR-Verlage [wydawnictwa z NRD]” wskazuje 
na fakt, iż ten obszar działalności miał istotne znaczenie wśród jej obowiązków. 
Z kolei w założonym przez Borchers zbiorze dokumentów poświęconym „Polnische 
Bibliothek” odnajdujemy wcześniejszą dokumentację sporządzoną przez innego 
redaktora, Rainera Weissa, dzięki czemu zyskujemy wyobrażenie o zakresie kom-
petencji tematycznych poszczególnych współpracowników oficyny. Tego typu „stra-
tygraficzna” wiedza o przestrzennym rozmieszczeniu jednostek archiwalnych w ra-
mach określonego zbioru jest możliwa tylko poprzez wgląd do magazynu, w którym 
znajdują się jeszcze nie skatalogowane zbiory. W momencie opracowania zachowa-
ne zostaje wprawdzie miejsce ich „wytworzenia” (np. sygnatura SUA: Suhrkamp/03 
Lektorate/Borchers wskazuje na wydzielenie podzbioru poświęconego archiwaliom 
konkretnego redaktora), jednak oryginalny opis i podział dokumentów ulega częś- 
ciowej dezintegracji. W tym kontekście poniekąd automatycznie nasuwa się Fou- 
caultowskie rozumienie kategorii archiwum („prawo tego, co może być powiedzia-
ne” 24), które pozbawiło je (przynajmniej na poziomie refleksji teoretycznej) atrybutu 
„dokumentacyjnej pasywności” i „konserwatorskiej niewinności” 25. Nie formułuję 
tu bynajmniej zarzutu pod adresem zespołu archiwistów. Zwracam jedynie uwagę 
na fakt, że wiedza na temat praktyki przekształcania archiwum wydawniczego 
w archiwum literackie jest znaczącym elementem w procesie poznania i analizy 
dostępnego materiału. 

Z pierwszym spostrzeżeniem łączy się kolejne: DLA, przejmując SUA, zobowią-

23 Na stronie: https://www.dla-marbach.de/katalog/.
24 M. F o u c a u l t, Archeologia wiedzy. Przeł. A. S i e m e k. Wstęp J. T o p o l s k i. Warszawa 1977, 

s. 164.
25 W. E r n s t, Das Rumoren der Archive. Ordnung aus Unordnung. Berlin 2002, s. 39, 92.
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zał się do jego bezzwłocznego udostępnienia. W ten sposób zaistniała niecodzienna 
sytuacja, w której aktywność badawcza prowadzona jest równolegle do działań 
mających na celu opracowywanie i katalogowanie. Fragmentaryczność oraz ogra-
niczona liczba danych prezentowanych w systemie Kallías prowadzi z natury rzeczy 
do rzadkiej synergii badaczy i archiwistów. Tylko dzięki pomocy tych ostatnich 
możliwe jest poznanie oryginalnej struktury archiwum oraz procesów jego opraco-
wania 26. Analizowanie „archiwizowanego archiwum” wymusza jednocześnie odejście 
od dualistycznego modelu wydawca–autor i zwrócenie uwagi na pozostałych, nie-
widocznych z zewnątrz uczestników procesu powstawania książki. Ślady produkcji 
poszczególnych tekstów odnajdujemy nie tylko w zespołach archiwalnych wytwo-
rzonych przez redaktorów, lecz również w oddzielnych, wciąż jeszcze nie skatalo-
gowanych aktach serii wydawniczych, np.: „edition suhrkamp”, „suhrkamp ta-
schenbücher”, „suhrkamp wissenschaft” i innych, w dokumentach działu reklamy 
(wewnętrzna korespondencja dotycząca planów graficznych), produkcji czy praw 
autorskich i licencji (honoraria, umowy, rozliczenia z wydawnictwami, agencjami, 
stacjami radiowymi i telewizyjnymi, teatrami i producentami filmowymi).

Archiwalna skryptomasa: problem metody

W tym miejscu należy postawić pytanie o adekwatny sposób opracowania materia-
łu. Jego, z jednej strony, przypadkowy, z drugiej zaś – nierzadko unikatowy cha-
rakter prowokuje do popełnienia błędu nie skażonej żadną metodą prezentacji 
archiwalnych odkryć. Reinhard Koselleck przypominał w tym właśnie kontekście, 
że dokumenty nie są identyczne z historiami, których stanowią świadectwo. Pisał:

W celu zbadania, a następnie opowiedzenia danej historii, należy sprawić, aby archiwum przemó-
wiło. Do tego potrzebujemy adekwatnego zestawu pytań. Dopiero wówczas archiwalny dokument za-
mieni się w źródło. Kto nie szuka, ten niczego nie znajdzie, kto nie pyta, ten nie otrzyma odpowiedzi. 
Dzięki czynności poszukiwania i pytania nieme archiwalia zdobywają rangę historycznego źródła. [...] 
Suma dodanych do siebie akt nie stanowi historii, podobnie jak nie otrzymamy linii wskutek umiesz-
czenia obok siebie punktów 27.

Chcąc uniknąć praktyki kolekcjonowania archiwalnych trofeów, prowadzącej 
nieuchronnie do – pozytywistycznego w swojej naturze – modusu rekapitulacji 
„odkrytego” materiału, należy stawiać pytania nie tylko o to, „co” można znaleźć 
w archiwum wydawniczym, lecz przede wszystkim „jak” to uczynić. Tok postępo-

26 Pierwsze kwerendy archiwalne, przeprowadzane w ramach projektu Etnografia produkcji przekła-
du. Literatura polska i niderlandzka w wydawnictwie Suhrkamp, przygotowano w lutym 2013, 
kolejne w lipcu i sierpniu lat 2013, 2014 oraz 2015. Dzięki uprzejmości archiwistów oraz działu 
badawczego DLA wielokrotnie miałem okazję korzystać z magazynu, gdzie zapoznałem się z SUA 
w jego pierwotnym, „nieuporządkowanym” stanie, a także analizowałem dokumenty przed ich 
opracowaniem i udostępnieniem w Kallías. Wiedza dotycząca stratygrafii archiwum była następnie 
przydatna podczas lektury już skatalogowanych akt, które mogłem dzięki temu przyporządkować 
ich „miejscu wytworzenia”.

27 R. K o s e l l e c k, Archivalien – Quellen – Geschichten. W: Vom Sinn und Unsinn der Geschichte. 
Aufsätze und Vorträge aus vier Jahrzehnten. Hrsg. und mit einem Nachwort von C. D u t t. Berlin 
2010, s. 75–76.

II-2.indd   187 2017-06-12   12:45:58



MATERIAŁY I NOTATKI188

wania analitycznego nie powinien być lustrzanym odbiciem porządku danego ze-
społu archiwalnego, jako że metodologiczna aktywność badacza nie ogranicza się 
w tej sytuacji do gestu wskazującego 28.

Problem metody związany jest nieodłącznie z rodzajem danych, które w przy-
padku SUA mają szczególnych charakter. Prezentowany wcześniej potencjał tego 
zbioru dałoby się bowiem ująć również w sposób nieco bardziej sarkastyczny: DLA 
otrzymał z końcem 2009 r. jedynie olbrzymią górę papieru, którą w analogii do 
biomasy należałoby określić mianem „skryptomasy” 29. W owej skryptomasie moż-
na odkryć ślady nadmiernej kompleksowości pola literackiego oraz wewnętrznej 
złożoności systemu wydawniczego, a także rozpoznać rolę przypadku związanego 
ze wzrastającą liczbą możliwych opcji w procesie selekcji tekstów; pozostaje ona 
tym samym świadkiem czegoś, co w żargonie teoretycznym Niklasa Luhmanna zwie 
się „podwójną kontyngencją” 30. Zarówno entuzjastyczna, jak i sarkastyczna ocena 
potencjału SUA definiuje wyzwania metodologiczne wobec badania procesu po-
wstawania przekładu literatury polskiej w Suhrkamp Verlag: o ile analiza materia-
łów archiwalnych pozwoli na opis zbliżonych w czasie interakcji między aktorami 
pola wydawniczego, o tyle trudno na jej podstawie wyciągać wnioski dotyczące 
diachronii polityki wydawniczej. Innymi słowy: choć zachowana korespondencja 
podsuwa wiarygodne uzasadnienia poszczególnych decyzji redakcyjnych, to należy 
się wystrzegać formułowania sądów łączących je z koherentną i długofalową logiką 
wydawania i promowania określonej literatury narodowej 31.

Jednym z możliwych rozwiązań tego problemu jest odwołanie się do metodyki 
transferu kultury, wypracowanej w połowie lat osiemdziesiątych XX w. przez Mi-
chaela Wernera i Michela Espagne’a 32. Zdefiniowanie wydawnictwa w kategoriach 
„instancji pośredniczącej”, a następnie wyodrębnienie działających w jego polu 
„pośredników kulturowych” pozwoli nam na zmierzenie się z kontyngentnym cha-
rakterem procesu produkcji książki, od momentu selekcji danego manuskryptu do 
jego edycji, od pracy działu redakcyjnego do zastosowanych strategii marketingo-
wych 33. W odniesieniu do obszaru literatury polskiej mamy w archiwum Suhrkamp 
Verlag do czynienia z 8 typami zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych 
pośredników: pisarzami, tłumaczami, wydawnictwami, agencjami literackimi, ak-
torami zagranicznej polityki kulturalnej, zewnętrznymi doradcami, redaktorami 
wydawniczymi oraz kierownictwem oficyny (Unseldem). 

28 Zob. A. K i n d e r, Von Schätzen und Regenwürmern. Zum literaturwissenschaftlichen Forschungs-
potential von Verlagsarchiven. Eine Problemskizze. W zb.: Literatur – Verlag – Archiv, s. 223–224.

29 R a u l f f, op. cit., s. 229.
30 N. L u h m a n n, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main 1984, 

s. 148–190.
31 Zob. D. K e m p e r, Kulturtransfer und Verlagsarbeit – Suhrkamp und Osteuropa. Überlegungen zur 

Tagungskonzeption. Referat wygłoszony na konferencji Suhrkamp und Osteuropa. Rekonstruktionen 
aus dem Archiv. DLA w Marbach, 25–30 X 2015, s. 2.

32 M. E s p a g n e, M. W e r n e r: Deutsch-französischer Kulturtransfer im 18. und 19. Jahrhundert. 
Zu einem neuen interdisziplinären Forschungsprogramm des C.N.R.S. „Francia: Forschungen zur 
westeuropäischen Geschichte” 1985, nr 13; Deutsch-französischer Kulturtransfer als Forschungs-
gegenstand. Eine Problemskizze. W: Transferts. Les relations interculturelles dans l’espace franco-
-allemand (XVIIIe et XIXe siècle). Paris 1988.

33 Zob. K e m p e r, op. cit., s. 4.
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Studia nad recepcją literatury polskiej w Niemczech a dane archiwalne

Choć transfer literatury polskiej do niemieckiego obszaru językowego był przed-
miotem licznych studiów, to bez mała kluczowym opracowaniem, będącym punk-
tem odniesienia dla danych prezentowanych w niniejszym artykule, pozostaje 
książka Hedwig Nosbers Polnische Literatur in der Bundesrepublik Deutschland 
1945/1949 bis 1990 34. 

Pod adresem tego niezwykle cennego studium należy zgłosić trzy uwagi. Pierw-
sza z nich dotyczy punktów granicznych wyznaczających poszczególne etapy re-
cepcji: Nosbers przyjęła dość sztywną periodyzację połączoną z wydarzeniami po-
litycznymi, którą następnie przyłożyła do badanego materiału. Po drugie, pisząc 
o „niezrealizowanych próbach oddziaływania” tłumaczy, publicystów i wydawców 35, 
Nosbers wyraża raczej intuicyjne przekonanie o dalece niewystarczającej reprezen-
tacji literatury polskiej na niemieckim rynku wydawniczym. Tego rodzaju projekcja, 
podająca w wątpliwość status mniejszej kultury na arenie międzynarodowej, w Ni-
derlandach zwana jest „kompleksem Calimero” 36. Popkulturowe odniesienie do 
stworzonej przez włoskiego rysownika, Toniego Pagota, figury czarnego kurczaka, 
permanentnie żalącego się na słabą pozycję w starciu z większymi od niego zwie-
rzętami, dość dobrze ilustruje metodologicznie niezbyt zasadne zastrzeżenia, które 
pojawiają się nierzadko w badaniach nad recepcją mniejszych literatur narodowych 
z powodu ich niedostatecznej reprezentacji na rynkach krajów o centralnej pozycji 
językowej. Wreszcie: zasadniczym ograniczeniem pracy Nosbers, którą ona sama 
określa w podtytule jako „buchwissenschaftlich [księgoznawczą/edytorską]”, jest 
brak analizy właściwego jądra Literaturbetrieb, a więc mechanizmów selekcji i pro-
dukcji literatury w poszczególnych wydawnictwach. To kluczowe dla końcowych 
rezultatów pominięcie było związane z niedostępnością danych. Nosbers pisze:

Dotychczas nie prowadzono niemal żadnych badań dotyczących zachodnioniemieckich wydawnictw, 
w których ukazywała się literatura polska. Jeśli poszczególne oficyny posiadają materiał odnoszący się 
do tego obszaru ich działalności, to pozostaje on z reguły niedostępny. Ponieważ interesujące dla tema-
tyki mojego studium aspekty, takie jak wysokość nakładu, ustalenie ceny detalicznej, strategie rekla-
mowe czy honoraria traktowane są w kategoriach tajemnicy wydawniczej, musiały one w niniejszej 
pracy zostać pominięte 37.

Choć SUA nie dostarcza danych, które można by uznać za reprezentatywne 
w pełni dla całego zachodnioniemieckiego pola wydawniczego, to pozostaje ono bez 
wątpienia unikatowym laboratorium do przeprowadzenia szczegółowej analizy 
transferu literackiego. W latach 1962–2000 w Suhrkamp Verlag opublikowano 
około 212 (wliczając wznowienia) książek z obszaru literatury polskiej 38. Obraz 

34 Chronologiczną kontynuacją pracy H. Nosbers jest studium A. G a s s e  Ausgaben polnischer 
Belletristik in deutscher Übersetzung 1990 bis 2004 – Geschichte, Förderung und Präsenz einer 
vermeintlich unbekannten Nationalliteratur (Erlangen 2008).

35 H. N o s b e r s, Polnische Literatur in der Bundesrepublik Deutschland 1945/1949 bis 1990. Buch- 
wissenschaftliche Aspekte. Wiesbaden 1999, s. 44.

36 H. J. G.  B e u n d e r s, H. H. S e l i e r, Argwaan en profijt. Nederland en West-Duitsland 1945–1981. 
Amsterdam 1983, s. 3.

37 Ibidem, s. 9.
38 Dane dotyczące literatury polskiej opublikowanej w oficynie Suhrkamp zostały pozyskane z nastę-
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dynamiki przekładów literatury polskiej w tej oficynie (na tle danych dotyczących 
rynku zachodnioniemieckiego, a po r. 1990 niemieckiego 39) przedstawia się nastę-
pująco: 

Wykres 1. Literatura polska w Suhrkamp Verlag na tle danych dotyczących  
rynku (zachodnio)niemieckiego

Wśród 60 wydanych w tym okresie autorów prym wiedli Lem i Herbert: odpo-
wiednio 57 oraz 21 tytułów (wraz ze wznowieniami). Kolejnych 50 publikacji uka-
zało się w ramach „Polnische Bibliothek”. Należy również zaznaczyć rażącą dyspro-
porcję między beletrystyką (205 pozycji) a tekstami socjologicznymi i filozoficznymi 
(7 pozycji). Peter Lachmann, tłumacz m.in. prozy Andrzejewskiego i Różewicza, 
dostrzegał już w połowie lat sześćdziesiątych ów słaby punkt transferu literatury 
polskiej do Niemiec, tłumacząc go brakiem kompetencji naukowej doradców, zain-
teresowanych głównie „lekką strawą” 40. Zestawienie obu krzywych wykresu uwi-
dacznia fakt, że choć w kierowanej przez Unselda oficynie literatura polska nigdy 
nie stanowiła tzw. Länderschwerpunkt 41, to liczba wydanych tłumaczeń dzieł 

pujących bibliografii: edition suhrkamp. Band 1 bis Band 1000. Bibliographie 1963–1980. Frankfurt 
am Main 1980. – K. A. K u c z y ń s k i, Polnische Literatur in deutscher Übersetzung. Von den An-
fängen bis 1985. Eine Bibliographie. Darmstadt 1987.  – Bibliothek Suhrkamp. Bibliographie: Band 
1 bis Band 1000. 1951–1989. Hrsg. W. S c h n e i d e r. Frankfurt am Main 1989. – I. K u h n k e, 
Polnische schöne Literatur in deutscher Übersetzung 1900–1992/3. Mainz 1995. – Die Bibliographie 
des Suhrkamp Verlages 1950–2000. Bearbeitet von W. J e s k e. Mit einem Geleitwort von S. U n-
s e l d. Frankfurt am Main 2002.

39 Informacje odnoszące się do liczby tytułów opublikowanych w Republice Federalnej Niemiec 
(do r. 1990) oraz w zjednoczonych Niemczech podaję odpowiednio za N o s b e r s  (op. cit., s. 433) 
oraz G a s s e  (op. cit., s. 85).

40 P. L a c h m a n n, list do P. Urbana, z 30 VI 1967. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/03Lektorate.
41 Lektura dokumentów archiwalnych każe zanegować przypisywanie wydawnictwu Suhrkamp pro-

gramowej strategii wobec literatury polskiej (zob. N o s b e r s, op. cit., s. 355) oraz pozwala na 
stwierdzenie, iż tego typu status posiadała w tej oficynie tylko literatura latynoamerykańska, 
prezentowana na frankfurckich Targach Książki w roli gościa honorowego w 1976 roku (S. U n s e l d, 
notatki z 2 IX 1976, 15–19 IX 1976. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/01VL/Verlagschronik). Począw-
szy od r. 1969 Unseld wskazywał w swoich Reiseberichte na znaczenie autorów z Ameryki Łacińskiej, 
którzy w latach siedemdziesiątych spełniali, jego zdaniem, najważniejszą funkcję w „koncercie 
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polskich okazuje się relatywnie duża. Porównanie to pozwala także na ostrożny 
wniosek, iż dynamika przekładów publikowanych w oficynie Suhrkamp była zbli-
żona do tendencji na całym rynku (zachodnio)niemieckim.

Dane te należy zestawić z 365 propozycjami wydawniczymi, które w latach 
1958–1993 przedłożyli redaktorom Suhrkamp Verlag rozmaici pośrednicy literaccy. 
Zostały one pozyskane w wyniku szczegółowej analizy 45 (a więc wszystkich do-
tychczas rozpoznanych) wchodzących w skład SUA zespołów archiwalnych, doty-
czących przekładów literatury polskiej w oficynie Suhrkamp. 

Wykres 2. Dynamika propozycji wydawniczych przedkładanych Suhrkamp Verlag

Dane przedstawione na wykresie 2 trzeba opatrzyć kilkoma zastrzeżeniami. 
Wyabstrahowanych ofert wydawniczych z całą pewnością nie można uznać za wykaz 
kompletny, lecz w dużej mierze przypadkowy, tzn. uzależniony od potrzeby zacho-
wania informacji na piśmie, a następnie od włączenia ich do archiwum wydawnicze-
go. Duża liczba propozycji przypadających na połowę lat sześćdziesiątych jest, 
oczywiście, związana ze wzmożonym ówcześnie zainteresowaniem wydawnictwa 
Suhrkamp literaturą polską (oraz innymi literaturami wschodnioeuropejskimi), lecz 
wpływ na nią ma również fakt, iż wydawnictwo to utrzymywało kontakt z wieloma 
pośrednikami literackimi. Ich rola staje się marginalna na początku lat osiemdzie-
siątych, co należy łączyć z zainicjowaniem przez Karla Dedeciusa serii „Polnische 
Bibliothek”, która w znacznym stopniu przejęła ofertę Suhrkamp Verlag w obszarze 
literatury polskiej.

Wśród 32 instancji pośredniczących, na których ślady można się natknąć 
w archiwum, znajdują się zarówno instytucje (wydawnictwa, agencje literackie), 
jak i osoby prywatne (redaktorzy wydawniczy, tłumacze, doradcy, pisarze). Ich lista 
(wraz z liczbą przedłożonych propozycji wydawniczych czy okresem współpracy 
z Suhrkamp Verlag) przedstawia się w porządku alfabetycznym następująco: Agen-

narodów” (S. U n s e l d, Notiz zur Buchmesse 1973, z 29 X 1973. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/01VL/
Reiseberichte). W latach 1963–2014 wydawnictwo Suhrkamp opublikowało 380 tytułów autorów 
latynoamerykańskich, zajmując w tym segmencie prozy pierwsze miejsce wśród wszystkich nie-
mieckich oficyn (zob. G. M ü l l e r, Literaturen der Amerikas und ihre Rezeption in Deutschland. 
Weltliteratur als globales Vervlechtungsprinzip. W zb.: Verlag macht Weltliteratur. Lateinamerikanisch-
-deutsche Kulturtransfers zwischen internationalem Literaturbetrieb und Übersetzungspolitik. Hrsg. 
G. M ü l l e r. Berlin 2014, s. 123).
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cja Autorska (33; 1967–1981), Jerzy Andrzejewski (1; 1969), Bronisław Baczko (2; 
1969), Kazimierz Brandys (1; 1970), Wiesław Brudziński (1; 1969), Włodzimierz 
Brus (3; 1969), „Czytelnik” (4; 1969), Karl Dedecius (60; 1958–1993), Hans Magnus 
Enzensberger (1; 1958); agencja literacka Geisenheyner & Crone (56; 1963–1978), 
Friedrich Griese (5; 1970), Zbigniew Herbert (3; 1965–1971), Jean Janés (1; 1961), 
Christine Kochel (1; 1967), Jan Kott (4; 1965), Heinrich Kunstmann (5; 1963–1969), 
Peter Lachmann (15; 1967–1971), Stanisław Lem (2; 1974–1977), Czesław Miłosz 
(1; 1984), Marek Nowakowski (1; 1969), Państwowy Instytut Wydawniczy (9; 
1964–1969), Janusz von Pilecki (3; 1966–1967), Krzysztof Pomian (2; 1969), Zofia 
Romanowiczowa (1; 1962), Karol Sauerland (4; 1969), Klaus Staemmler (36; 
1971–1989), Juliusz Stroynowski (81; 1965–1970), Walter Tiel (2; 1967–1968), 
Siegfried Unseld (15; 1965), Peter Urban (1; 1967), Andrzej Wirth (3; 1961).

Szczegółowy rejestr przedłożonych oficynie Suhrkamp propozycji wydawniczych 
stanowi ciekawy materiał porównawczy, jednakże wychodzi on poza ramy niniejszej 
rozprawy. W jego miejsce omawiam cztery zapowiedziane we wstępie studia przy-
padku, poświęcone kolejno osobie Unselda, agencjom literackim, Stroynowskiemu, 
a także funkcji niemieckiej zagranicznej polityki kulturalnej w polu edytorskim. 

Wydawca w roli pośrednika literackiego

Od momentu objęcia kierownictwa Suhrkamp Verlag w r. 1959 Unseld zwracał 
uwagę na autorów z Polski. Jego aktywność na tym polu pozostawiła wyraźne śla-
dy w archiwum: w latach 1959–1981 Unseld inicjował lub osobiście prowadził 
korespondencję dotyczącą 178 pisarzy/tytułów, co stanowi 48,9% wszystkich zi-
dentyfikowanych w SUA propozycji wydawniczych z zakresu literatury polskiej. 
Bezpośrednie zaangażowanie w to głównego edytora tylko pozornie jest oczywiste. 
Przykładowo, z zupełnie odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku lite-
ratury niderlandzkiej. Choć począwszy od 1979 r. zyskiwała ona sukcesywnie na 
znaczeniu, to w latach 1957–1978 wymiana listów z holenderskimi i flamandzkimi 
pisarzami, agentami literackimi, oficynami oraz tłumaczami znajdowała się w wy-
łącznej kompetencji redaktorów wydawniczych. W owym okresie Suhrkamp Verlag 
opublikował zaledwie 12 tytułów z Belgii i Holandii, w tym 7 tekstów współczesnej 
prozy. Taki skromny ilościowo rezultat należy skonfrontować z ponad setką pro-
pozycji wydawniczych, składanych przez rozmaitych pośredników literackich, 
a następnie odrzucanych przez redaktorów bez konsultacji z Unseldem 42. 

Na literacką oraz polityczną wagę literatury z Polski wskazywał z początkiem 
1958 r. najistotniejszy doradca Unselda: poeta, prozaik, tłumacz i redaktor Hans 
Magnus Enzensberger 43. Literatura polska pojawiła się po raz pierwszy w ofercie 

42 Przekłady literatury niderlandzkiej w Suhrkamp Verlag w świetle materiałów pochodzących z SUA 
omawiam szerzej w następujących artykułach: Before the „Nooteboom Effect“. Dutch literature in 
the Suhrkamp Publishing House. „Journal of Dutch Literature” 2014, z. 2; Etnografia produkcji 
przekładu. (Semi)peryferyjne literatury na niemieckim rynku książki. „Teksty Drugie” 2014, nr 4; 
Länderschwerpunkt Niederlande. Het Siegfried Unseld Archief en de Nederlandse literatuur. „Inter-
nationale Neerlandistiek” 2016, z. 1.

43 H. M. E n z e n s b e r g e r, list do S. Unselda, z 11 III 1958. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/Peter 
Suhrkamp-Archiv/01VL/Autorenkonvolute/Enzensberger, Hans Magnus.
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niemieckiego wydawnictwa dopiero w r. 1962, gdy pozostałe większe zachodnionie-
mieckie oficyny miały już na swoim koncie znaczące przekłady z języka polskiego. 
W roli debiutanta wystąpiła powieść Przejście przez Morze Czerwone Zofii Romano-
wiczowej, rekomendowana Suhrkampowi na podstawie francuskiego tłumaczenia 
przez współpracownika Éditions du Seuil, Jeana Janésa; do druku opiniował ją 
teatrolog i tłumacz, Andrzej Wirth, reklamujący tekst jako „prozę napisaną w po-
etyce anty-powieści Butora” 44. 

Kwestia miejsca, jakie zajmuje literatura „wschodnioeuropejska” w ofercie 
wydawnictwa Suhrkamp, pojawiła się w rozmowach prowadzonych przez Unselda 
z Enzensbergerem ponownie w sierpniu 1963. Bezpośrednim impulsem była do-
piero co zakończona wizyta Enzensbergera w ZSRR, podczas której zapoznał się on 
z tamtejszą sceną literacką 45. Choć w jego opinii brakowało na niej „wielkich po-
wieściopisarzy”, dostrzegał „pewną liczbę ważnych prozaików” oraz wyraźną ten-
dencję do tworzenia „efektownej literatury lirycznej” 46. Unseld notował:

Wydaje mi się istotnym, byśmy na czas i właściwie reagowali na tego typu trendy. W tym celu 
musimy dysponować odpowiednimi ludźmi, potrafiącymi czytać po rosyjsku i dokonywać przekładów 
z tego języka. Chodzi tutaj nie tylko o rosyjski, ale również o pozostałe języki słowiańskie oraz języki 
skandynawskie. Nadzór nad literaturą rosyjską wydaje się priorytetowy 47.

Unseld ustalił ze swoim doradcą trzypunktowy plan działania. Po pierwsze, 
wydawnictwo utworzy „redakcję slawistyczną” i zatrudni w tym celu wykwalifiko-
wanego pracownika. Po drugie, Enzensberger przedłoży w możliwie krótkim czasie 
listę rekomendacji z obszaru literatur wschodnioeuropejskich. W końcu: wiosną 
1964 odbędzie on dwie miesięczne podróże do Rosji oraz krajów bloku wschodnie-
go celem nawiązania kontaktów z autorami oraz wydawcami. Na realizację pierw-
szego punktu trzeba było czekać prawie dwa lata: w lipcu 1965 z polecenia Hein-
richa Kunstmanna, wówczas wykładowcy literatury polskiej na uniwersytecie 
w Würzburgu, do Suhrkamp Verlag zgłosił się Peter Urban – absolwent slawistyki, 
specjalista w zakresie literatury jugosłowiańskiej. W latach 1966–1968 był on 
w dużej mierze odpowiedzialny za selekcję oraz redakcję tekstów z dziedziny sze-
roko pojętej literatury wschodnioeuropejskiej, w tym polskiej. 

Wykonanie pozostałych dwóch części planu wydawca wziął na siebie. W maju 

44 A. W i r t h, list do W. Boehlicha, z 26 VIII 1961. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/03Lektorate. Choć 
w 1990 r. S. U n s e l d  (list do J. Unselda, z 2 V 1990. DLA, sygn.. SUA: Suhrkamp/01VL/Notizen) 
wspominał Przejście przez Morze Czerwone (wznawiane kolejno w latach 1964 oraz 1982) jako 
wydawniczy sukces, a na jego wniosek powieść została ponownie opublikowana w r. 1992, to 
prowadzona na początku lat sześćdziesiątych korespondencja z autorką świadczy raczej o jedno-
razowym entuzjazmie Unselda, który ostatecznie nie zdecydował się na przekład i wydanie kolejnych 
oferowanych przez Romanowiczową tytułów (DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/01VL/Autorenkonvolu-
te/Romanowiczowa, Zofia).

45 M. E n z e n s b e r g e r  opisuje swoją pierwszą podróż do ZSRR, którą odbył w sierpniu 1963 na 
zaproszenie Radzieckiego Kongresu Pisarzy, w autobiograficznej powieści Tumult (Frankfurt am Main 
2014). Wraz z towarzyszącym mu pisarzem i założycielem Grupy 47, H. W. Richterem, Enzensberger 
odwiedził Leningrad oraz Moskwę, a także spotkał się z N. Chruszczowem w abchaskiej Gagrze. 

46 S. U n s e l d, Reise vom 29. August bis 3. September. Kopenhagen, Tjøme, z 5 IX 1963. DLA, sygn. 
SUA: Suhrkamp/01VL/Reiseberichte.

47 Ibidem.
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1965 Unseld oraz redaktor serii „edition suhrkamp”, Günther Busch, po raz pierw-
szy gościli na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. W obszernym, 
6-stronicowym sprawozdaniu edytor pisał:

Współczesna polska literatura nie jest pokaźna, jednak takowa istnieje. Musimy, niestety, podkre-
ślić, że wydawnictwo Suhrkamp ową literaturę przeoczyło. Najważniejszy człowiek w całej Polsce, Ko-
łakowski, znajduje się w rękach Pipera; najbardziej znaczący prozaik, Andrzejewski, ukazuje się w wy-
dawnictwie LangenMüller; satyryk, Stanisław J. Lec u Hansera, a Tadeusz Borowski, również znaczący 
polski autor, wydał bardzo dobry tom opowiadań u Pipera. Prawa do przekładu dwojga wielkich senio-
rów literatury polskiej, Iwaszkiewicza i Marii Dąbrowskiej, również zostały rozdane 48. 

Sporządzona lista nie zauważanych dotąd tekstów i autorów jest znacznie 
dłuższa i obejmuje m.in. Kazimierza Brandysa, Adolfa Rudnickiego, Tadeusza Ró-
żewicza, Sławomira Mrożka oraz Ireneusza Iredyńskiego. Podczas pobytu w War-
szawie Unseld odwiedził oficyny „Czytelnik” i PIW, rozmawiał z licznymi autorami, 
a także odnotował konkretne propozycje wydawnicze. W latach 1966–1970 Suhr-
kamp Verlag reprezentowali w Warszawie m.in. redaktorzy Günther Busch, Walter 
Boehlich, Dieter Hildebrandt, Thomas Beckermann oraz Peter Urban, którzy szcze-
gółowo dokumentowali przebieg swoich wizyt 49. Sprawozdania z udziału wydaw-
nictwa Suhrkamp w późniejszych Targach Książki nie zachowały się.

Pisząc o roli Unselda jako pośrednika literackiego, należy odnotować fakt, że 
utrzymywał on osobisty kontakt z większością tłumaczy i doradców, istotnych 
z punktu widzenia transferu literatury polskiej: Karlem Dedeciusem, Janem Kottem, 
Peterem Lachmannem, Klausem Staemmlerem, Juliuszem Stroynowskim czy Wal-
terem Tielem, a także ze swoimi polskimi autorami. W odniesieniu do tej ostatniej 
grupy adresatów wśród materiałów zgromadzonych w SUA na wyróżnienie zasłu-
guje przede wszystkim obszerna korespondencja z Herbertem, prowadzona od r. 1963 
aż do śmierci poety 50. Owe unikatowe archiwalia odsłaniają proces powstawania 
poszczególnych przekładów dzieł autora Pana Cogito, które niejednokrotnie stanowią 
punkt odniesienia dla późniejszych wydań w języku polskim, a więc poniekąd wy-
przedzają „oryginalną” kompozycję zbiorów. Fakt ten unaocznia wagę archiwum 
Suhrkamp Verlag, przechowującego ślady twórczych zamiarów pisarza: umożliwia 
ono historycznoliteracką rekonstrukcję typowych dla Herberta projektów, w ramach 
których każdy z utworów otrzymywał określone miejsce w szerszej konstelacji cyklów 
literackich. Omawiana korespondencja stanowi ponadto fascynujący opis długolet-
niej przyjaźni wydawcy z poetą, będącej jednocześnie, o czym nie należy zapominać, 
elementem interakcji w polu literackim. Równie obszerna jest korespondencja pro-
wadzona w latach 1971–2000 przez Unselda z Lemem 51. Oba zbiory listów da się 

48 S. U n s e l d, Reise Warschau vom 18. bis 25. Mai 1965, z 26 V 1965. DLA, sygn. SUA: 
Suhrkamp/01VL/Reiseberichte.

49 DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/03Lektorate/Berichte Warschauer Buchmesse.
50 DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/01VL/Autorenkorrespondenz/Briefwechsel mit Zbigniew Herbert. 

Wchodzącą w skład SUA korespondencję Z. Herberta z S. Unseldem, a także dotyczącą poety 
wymianę listów między wydawnictwem Suhrkamp a tłumaczami, redaktorami, agentami literac-
kimi oraz instancjami odpowiedzialnymi za zagraniczną politykę kulturalną omawiam szczegółowo 
w artykule Barbarzyńca w ogrodzie Suhrkampa. Zbigniew Herbert i jego niemiecki wydawca („Teks- 
ty Drugie” 2015, nr 5).

51 DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/01VL/Autorenkonvolute/Briefwechsel mit Lem, Stanisław. 
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ponadto potraktować jako solidną bazę źródłową do rzadko dokonywanej (z racji 
wspominanego utrudnionego dostępu do archiwów) mikrosocjologicznej oraz mi-
kroekonomicznej analizy relacji między autorem a wydawcą 52. Pozwala ona na 
lepsze zrozumienie mechanizmów konwersji kapitału symbolicznego, w ramach 
których, inaczej niż u Pierre’a Bourdieu, mamy do czynienia nie tyle ze stosunkiem 
konkurencji, ile raczej z różnorodnymi formami kooperacji 53. 

W uznaniu zasług w dziedzinie transferu literatury polskiej do Republiki Fede-
ralnej Niemiec Unseld otrzymał w marcu 1978 z rąk ministra kultury i sztuki od-
znakę honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”. W świetle zachowanych doku-
mentów aktywność edytora jako pośrednika w tym obszarze działalności wydawnic-
twa Suhrkamp została mocno ograniczona w drugiej połowie lat siedemdziesiątych, 
a od początku lat osiemdziesiątych stała się incydentalna. Fakt ten można, moim 
zdaniem, łączyć nie tyle z rosnącą profesjonalizacją podziału pracy w ramach coraz 
większej oficyny („geograficzna” specjalizacja poszczególnych redaktorów) czy 
wzmiankowaną koncentracją na autorach latynoamerykańskich 54, ile raczej z za-
inicjowaną w 1981 r. „Polnische Bibliothek”.

Powzięty w 1977 r. przez Karla Dedeciusa plan serii „Polonica” 55, która 3 lata 
później uzyskała formę „Polnische Bibliothek” 56, był realizowany w zakresie „soju-
szu trojga” 57: Fundacji im. Roberta Boscha, Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej 
oraz Suhrkamp Verlag. Początkowy entuzjazm Unselda wobec projektu topniał 
w szybkim tempie w wyniku sporów kompetencyjnych, nieporozumień dotyczących 
wyboru tekstów, należytego stopnia ich technicznego opracowania oraz jakości 
tłumaczeń. Choć seria była postrzegana jako „próba literackiego pośrednictwa 
w historycznie wyjątkowej relacji pomiędzy Niemcami a Polakami” 58, to polityczne-
mu i wizerunkowemu awansowi nie towarzyszył sukces rynkowy. W koresponden-
cji pionu kierowniczego regularnie pojawiały się alarmujące informacje o zaleganiu 
poszczególnych tytułów na półkach księgarskich oraz marketingowe propozycje 
rozwiązania zaistniałego problemu 59. Wchodzące w skład SUA dokumenty doty-

52 Różnorodne metodologiczne ramy wykorzystania korespondencji wydawniczej do systematycznego 
opisu stosunków między wydawcą a autorem zaproponował E. F i s c h e r  w studium „...diese 
merkwürdige Verbindung als Freund und Geschäftsmann”. Zur Mikrosoziologie und Mikroökonomie 
der Autor-Verleger-Beziehung im Spiegel der Briefwechsel („Leipziger Jahrbuch zur Buchgeschich-
te” 2006, z. 15).

53 Ibidem, s. 250.
54 Zob. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/01VL/Autorenkonvolute/Briefwechsel mit Lem, Stanisław.
55 K. D e d e c i u s, list do S. Unselda, z 22 VIII 1977. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/01VL/Allgemeine 

Korrespondenz/Briefwechsel mit Dedecius, Karl.
56 K. D e d e c i u s, list do S. Unselda, z 15 I 1980. Jw.
57 P. P a y e r, list do S. Unselda, z 3 II 1989. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/01VL/Allgemeine Korre-

spondenz/Briefwechsel mit Robert Bosch Stiftung, Stuttgart.
58 U. B o p p, list do S. Unselda, z 15 V 1993. Jw.
59 Przykładowo, w 1991 r. sprzedaż 30 z 39 wydanych wtedy tomów nie przekraczała liczby 800 eg-

zemplarzy (zob. Ch. G r o f f y, niedatowana notatka z 1991 roku. DLA, sygn. SUA: 01/VL/Notizen). 
Obiegowe opinie, jakoby Suhrkamp Verlag w niedostatecznym stopniu angażował się w promocję 
literatury polskiej i „Polnische Bibliothek” (zob. N o s b e r s, op. cit., s. 130–132) kontrastują z licz-
nymi uwagami, jakie można odnaleźć w korespondencji kierownictwa od drugiej połowy lat osiem-
dziesiątych, dotyczącymi różnorakich propozycji akcji reklamowych. We wrześniu 1993 Fundacja 
im. Roberta Boscha, wypłacająca dotychczas na każdy z opublikowanych tytułów po 9000 marek, 
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czące „Polnische Bibliothek” na obecnym etapie badań wymagają pogłębionej 
analizy, jednak już dotychczasowe ustalenia pozwalają na postawienie hipotezy 
o negatywnym wpływie tego (niewątpliwie politycznego) przedsięwzięcia na całą 
produkcję przekładów literatury polskiej w Suhrkamp Verlag.

Agencje literackie

Choć Siegfried Unseld pełnił bez wątpienia funkcję katalizatora wielu inicjatyw 
wydawniczych, to równie istotną rolę w ówczesnym polsko-niemieckim transferze 
literackim odgrywały tak polskie, jak i zachodnioniemieckie agencje literackie. Ich 
szczególna pozycja wynikała z faktu, iż polscy autorzy pozostawali osobistymi dys-
ponentami praw autorskich. Wydawnictwa mogły udzielać rekomendacji dotyczą-
cych potencjalnych tłumaczeń, jednak nie były upoważnione do zawierania umów. 
Wyjątek stanowiło Wydawnictwo Naukowe PWN: publikujący tu autorzy cedowali 
na nie zarówno prawa do wydania oryginalnego, jak też do przekładów 60. Funkcję 
łącznika między autorami a zagranicą pełniła najczęściej Agencja Autorska, po-
wstała w 1964 r. na bazie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W SUA zachowała się 
korespondencja redaktorów oficyny Suhrkamp z dyrektorem Agencji, Michałem 
Rusinkiem, jego zastępcami: Leopoldem Rybarskim i Stanisławem Gogłuską, oraz 
kierownikiem działu literackiego, Andrzejem Mierzejewskim. Jest ona ciekawym 
świadectwem niezwykle aktywnej prezentacji literatury polskiej na potrzeby wy-
dawcy zachodnioniemieckiego. Przedkładanym mu rekomendacjom towarzyszyły, 
oprócz egzemplarza oryginalnej edycji, dostępne recenzje z prasy zachodniej. Agen-
cja regularnie przesyłała również omówienia najważniejszych nowości wydawniczych 
oraz przeglądowe artykuły o współczesnej literaturze polskiej. 

Zawierane umowy dotyczyły obszaru niemieckojęzycznego, najczęściej z wyłą-
czeniem terytorium NRD. W przypadku autorów pochodzących z krajów socjali-
stycznych wydawcy zachodnioniemieccy rzadko dysponowali tzw. gesamtdeutsche 
Rechte, gwarantującymi wyłączność do danego tytułu na obszarze obu państw 
niemieckich. Ograniczenie praw do terenu Niemiec Zachodnich odbierano jako 
restrykcyjne, szczególnie w przypadku tekstów naukowych 61. Na podział licencji 
między RFN a NRD nalegały nie tylko instytucje pośredniczące (jak chociażby 
Agencja Autorska), ale również sami autorzy (kwestię tę podejmował wielokrotnie 
w korespondencji z Suhrkamp Verlag np. Lem). Trzeba przy tym zaznaczyć, że z tym 
samym problemem borykały się wydawnictwa wschodnioniemieckie. Chodziło nie 
tylko o „ogólnoniemieckie prawa” do autorów „kapitalistycznych”, znajdujące się 
najczęściej w rękach edytorów zachodnioniemieckich 62, lecz także o ograniczone 

nie wyraziła zgody na konieczne, w ocenie wydawnictwa, zwiększenie dotacji. Powstała luka w fi-
nansowaniu kolejnych tomów serii miała zostać wypełniona dzięki zakupieniu przez fundację 
200–300 kompletów jako daru dla „bibliotek wschodnioniemieckich, ewentualnie również śląskich” 
(R. S t a u d t, list do S. Unselda, z 3 IX 1993. DLA, sygn. SUA: 01/VL/Notizen, DLA).

60 Zob. E. W. G e i s e n h e y n e r, list do S. Unselda, z 11 VI 1965, DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/03Lek-
torate.

61 Zob. G. B u s c h, list do M. Rusinka, z 19 X 1966. Jw.
62 Zob. H. P e t e r s e n, Über Faulkner und die Erschließung der amerikanischen Literatur. W zb.: 
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do terytorium NRD licencje na wydawanie dzieł autorów „socjalistycznych”, w tym 
również tych pochodzących z ZSRR 63.

Choć redaktorzy Suhrkamp Verlag spotykali się w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych rokrocznie z przedstawicielami agendy ZAiKS-u na majowych 
Międzynarodowych Warszawskich Targach Książki, wiele tytułów pojawiających się 
w tym okresie w procesie selekcji manuskryptów pochodziło z założonej w r. 1951 
stuttgarckiej agencji Geisenheyner & Crone, pośredniczącej z kolei między polską 
centralą a wydawcami niemieckimi. O wyspecjalizowanym w literaturze wschod-
nioeuropejskiej (głównie polskiej, czeskiej i jugosłowiańskiej) właścicielu agencji, 
Ernście W. Geisenheynerze, Unseld miał początkowo nie najlepsze zdanie, okre-
ślając jego działalność mianem „istnie słowiańskiego szwindlu” 64. Mimo to współ-
praca z nim okazała się nieodzowna i trwała w latach od 1960 do 1982. Geisen-
heyner wnikliwie analizował polskie pole wydawnicze, pośredniczył w pozyskiwaniu 
tłumaczy oraz licencji od innych zachodnioniemieckich wydawnictw.

Wiedza Geisenheynera o nowościach literackich z zakresu literatury polskiej 
oparta była nie tylko na obserwacji rynku, ale również na lekturze czasopism (m.in. 
„Twórczości”), w których publikowane były rozdziały oczekujących na druk książek, 
oraz na osobistym kontakcie z autorami. W dużej mierze dzięki pośrednictwu stutt- 
garckiego agenta w Suhrkamp Verlag zadebiutował Zbigniew Herbert, a także 
ukazały się książki Jerzego Andrzejewskiego, Kazimierza Brandysa, Janusza Kra-
sińskiego, Marka Nowakowskiego oraz Juliana Stryjkowskiego. O tego ostatniego 
autora Greisenheyner stoczył istną batalię. Złożona przez niego w lutym 1963 
propozycja wydania Czarnej róży została odrzucona w wyniku negatywnej opinii 
tłumacza i doradcy, Josepha Hahna 65. Półtora roku później przedstawił przedru-
kowany w „Twórczości” fragment Austerii, prosząc o poświęcenie owemu tekstowi 
szczególnej uwagi 66. Choć reakcja głównego wydawcy była i tym razem odmowna, 
agent ponowił swój apel w sprawie Stryjkowskiego, wystosowując z Warszawy te-
legram do redaktora Günthera Buscha:

Dlaczego, na miłość Boską, odrzucili Państwo Austerię Stryjkowskiego, której pierwszą część prze-
słałem wydawnictwu przed kilkoma miesiącami w formie przedruku w „Twórczości” (nr 10/64)? W tym 
samym czasopiśmie (nr 4/66) ukazała się teraz część druga, książka natomiast zostanie wydana we 
wrześniu. W ogólnej opinii ma ona ocenę najważniejszego wydarzenia literackiego oraz najlepszej prozy, 
jaką Stryjkowski do tej pory napisał. Proszę o ponowne zajęcie się tą sprawą i przesłanie odpowiedzi do 
Stuttgartu, gdzie będę na powrót po Zielonych Świątkach 67. 

Interwencja okazała się skuteczna: w zwrotnym telegramie Busch prosił o na-
tychmiastowe zarezerwowanie praw do przekładu. Umowa z autorem została pod-

Fenster zur Welt. Eine Geschichte des DDR-Verlages Volk & Welt. Hrsg. S. B a r c k, S. L o k a t i s. 
Berlin 2003, s. 175–176.

63 Zob. M. M ü l l e r, Die Ökonomin – Erfindungsreichtum gefragt. W zb.: jw., s. 324.
64 S. U n s e l d, Reise Warschau vom 18. bis 25. Mai 1965.
65 Zob. W. B o e h l i c h, list do E. W. Geisenheynera, z 25 IV 1963. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/03Lek-

torate.
66 W. E. G e i s e n h e y n e r, list do S. Unselda, z 25 VI 1965. Jw.
67 W. E. G e i s e n h e y n e r, list do G. Buscha, z 24 V 1966. Jw.
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pisana w październiku 1966, a tłumaczenia podjął się (również z rekomendacji 
Geisenheynera) Janusz von Pilecki. 

Juliusz Stroynowski i historiografia ekskluzji

SUA przechowuje ślady licznych niezrealizowanych projektów. Choć zamieszczony 
wcześniej rejestr pośredników literackich daje ogólne wyobrażenie o ich charakte-
rze, to szczegółowe i całościowe omówienie „historiografii ekskluzji” wychodzi poza 
ramy niniejszej rozprawy. W tym miejscu należy jednak zwrócić uwagę na nigdzie 
dotychczas nie odnotowaną, 5-letnią (1965–1970) współpracę wydawnictwa Suhr-
kamp z Juliuszem Stroynowskim (1919–1989) – historykiem, socjologiem, publi-
cystą i tłumaczem. Jej wyjątkowy charakter wynikał nie tyle z dużej aktywności 
tego pośrednika literackiego (ponad 80 zgłoszonych tytułów), co raczej z zaprojek-
towanej przez niego nowatorskiej koncepcji prezentacji literatury polskiej na forum 
międzynarodowym. Przypadek Stroynowskiego to jednocześnie przykład rywaliza-
cji między doradcami, stanowiącej istotny element mechanizmu selekcji w polu 
wydawniczym.

W tym kontekście warto przywołać propozycję Gabrieli Dietze, aby wobec ar-
chiwum, będącego źródłem wiedzy o wewnątrzredakcyjnej recepcji niepublikowa-
nych tekstów, zastosować wypracowane przez Arnolda van Gennepa i rozwinięte 
przez Victora Turnera pojęcie „fazy progowej” (liminalnej) 68. To niewątpliwie nad-
zwyczaj wyrywkowe i mocno metaforyczne użycie rezultatów badań nad strukturą 
rytuału do opisu mechanizmów pola wydawniczego może mieć jednak tę zaletę, iż 
unaocznia funkcję archiwum wydawniczego jako świadka transferu, przechowują-
cego ślady wielogłosowego tumultu towarzyszącego powstawaniu literackich dys-
kursów. Potencjalny obiekt transferu znajduje się w fazie przejściowej, jest zawie-
szony między zastaną strukturą kultury źródłowej a projektowaną strukturą kul-
tury docelowej. Metaforyka „progowości” zwraca naszą uwagę na to, iż dane 
pochodzące z SUA mogą przyczynić się do poszerzenia istniejącego obrazu recepcji 
literatury polskiej w Niemczech o jego niezrealizowany, zaledwie potencjalny, a więc 
utopijny wymiar 69.

Unseld poznał Stroynowskiego w maju 1965 na warszawskich Targach Książ-
ki. Zanotował:

W osobie dr. Juliusza Stroynowskiego w końcu znaleźliśmy w Warszawie doradcę wydawniczego. 
[...] Stroynowski, lat czterdzieści pięć, wykłada socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Niezwykle 
doświadczony pod względem literackim, zna osobiście wszystkich najważniejszych autorów. Przyjaciel 
Jana Kotta i Kołakowskiego. [...] Znawca historii Kościoła katolickiego, w szczególności zainteresowany 
nowym soborem watykańskim. Na ile nasza współpraca okaże się produktywna, zobaczymy w najbliż-
szym czasie 70.

Wydawca zawarł ze Stroynowskim formalną umowę, która weszła w życie ze 

68 G. D i e t z e, Doppelblind. Das Verlagsarchiv als Schwellenraum zwischen Literaturgeschichtsschrei-
bung und soziopolitischen Kulturen. W zb.: Ungeöffnete Königsgräber. Chancen und Nutzen von 
Verlagsarchiven. Hrsg. S. F ü s s e l. Wiesbaden 2013, s. 62.

69 Zob. ibidem, s. 63.
70 S. U n s e l d, Reise Warschau vom 18. bis 25. Mai 1965. 
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skutkiem natychmiastowym. W zamian za comiesięczne wynagrodzenie doradca 
zobowiązał się do regularnych rekomendacji, celem wydania od 5 do 8 tytułów 
rocznie z zakresu literatury polskiej, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych 
serii 71. Stroynowski niezwłocznie uruchomił kontakty środowiskowe (poza osobami 
wymienionymi przez Unselda dodać należy znajomość z Różewiczem oraz z szerokim 
gronem socjologów i filozofów); oprócz klasycznych autorów (w większości przejętych 
przez inne zachodnioniemieckie wydawnictwa) zwracał uwagę na nowe nazwiska 
(m.in. Ernesta Brylla, Stanisława Grochowiaka, Jerzego Krzysztonia czy Macieja 
Paczkowskiego). Przedstawiając opinie na temat możliwych przekładów pism filozo-
ficznych zalecał pluralistyczny klucz ich doboru, nie pomijający – obok popularnych 
wówczas na Zachodzie myślicieli marksistowskich (chociażby Adama Schaffa, Bro-
nisława Baczki, Leszka Kołakowskiego) – dorobku „klasycznej” filozofii polskiej (m.in. 
Jana Łukasiewicza, Alfreda Tarskiego, Tadeusza Kotarbińskiego, Kazimierza Ajdu-
kiewicza, Romana Ingardena, Władysława Tatarkiewicza, Czesława Znamierowskie-
go, Andrzeja Mostowskiego, Marii Ossowskiej, Stanisława Ossowskiego, Henryka 
Elzenberga), a także nurtu określanego przez niego mianem „katolickiego” (tworzo-
nego np. przez Bolesława Gaweckiego, Stefana Swieżawskiego, Andrzeja Grzegor-
czyka, Annę Morawską, Józefa Kellera) 72.

Choć Unseld cenił zdanie nowego doradcy (przykładowo, votum Stroynowskie-
go zaważyło na decyzji o publikacji uprzednio negatywnie zaopiniowanych Listów 
do Delfiny Potockiej Zygmunta Krasińskiego, w wyborze i ze wstępem Jana Kotta 73), 
to zarówno rozmach, jak i charakter prezentowanych przez niego propozycji zasko-
czyły wydawcę. Wychodziły one daleko poza jego raczej skromne oczekiwania za-
pełnienia polskiego „kontyngentu” w ofercie oficyny i miały ambicje włączenia pi-
śmiennictwa z Polski do transnarodowego obiegu literatury światowej. Nie dotyczy-
ło to bynajmniej dość powszechnego i stosowanego przez niemal wszystkich 
pośredników zestawiania „peryferyjnych” polskich autorów z tendencjami wystę-
pującymi w literaturach języków centralnych (np. powieści historyczne Aleksandra 
Krawczuka porównywał Stroynowski z prozą Roberta Gravesa 74), ale projektów 

71 Zob. S. U n s e l d, list do J. Stroynowskiego, z 25 V 1965. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/01VL/ 
Allgemeine Korrespondenz/Briefwechsel mit Juliusz Stroynowski.

72 Zob. J. S t r o y n o w s k i, Konzept zur Anthologie zeitgenössischer polnischer Philosophie, z 25 VI 
1966. Jw.

73 S. U n s e l d, list do J. Stroynowskiego, z 18 IV 1966. Jw.
74 J. S t r o y n o w s k i, list do S. Unselda, z 14 IX 1965. Jw. Tego typu zestawienia pojawiają się 

w korespondencji wydawniczej często. Stosowali je również dwaj najważniejsi tłumacze i dorad- 
cy w zakresie literatury polskiej w Suhrkamp Verlag: Staemmler oraz Dedecius. Rekomendując 
Zawiść T. Berezy, wskazywał K. S t a e m m l e r  (Gutachten zu: Tadeusz Bereza „Zawiść”, z 17 XI 
1973. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/01VL/Allgemeine Korrespondenz/Briefwechsel mit Staemmler, 
Klaus) na powinowactwo autora z M. Proustem, co stanowiło „dowód na zakorzenienie polskiej re-
fleksji i sztuki narracyjnej w kontekście europejskim”. Korespondując w sprawie gotowego już prze-
kładu powieści Na bezdomne psy R. Bratnego, zabiegał o taką grafikę okładki oraz stosowne infor-
macje paratekstowe, które polską prozę sytuowałyby w sąsiedztwie twórczości popularnej szwedzkiej 
pary pisarskiej M. Sjöwall i P. Wahlöö, klasyków literatury kryminalnej (zob. G. H o n n e f e l d e r, 
list do K. Staemmlera, z 3 II 1981. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/03Lektorate). Z kolei K. D e d e- 
c i u s  (Gutachten zu Leon Gomulicki „Wydarzenie”, PIW 1968; Gutachten zu: Teodor Parnicki „Zabij 
Kleopatrę”, PAX 1968, z 19 VI 1969. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/01VL/Allgemeine Korrespondenz/

II-2.indd   199 2017-06-12   12:45:59



MATERIAŁY I NOTATKI200

tematycznych, w ramach których polskojęzyczne teksty sąsiadowały z utworami 
niemieckimi, francuskimi, włoskimi, etc. 

Przykładowo, konstatacje, iż „współczesne przewodniki cieszą się dużą popu-
larnością”, oraz „lektura włoskiego wydania niezwykłych przygód kupca z Tweru, 
piętnastowiecznego rosyjskiego Ulissesa, Afanasija Nikitina” doprowadziły Stroy-
nowskiego do koncepcji serii „Die grossen Reisenden” (Wielcy podróżnicy); wydanym 
w niej pamiętnikom Ignacego Domeyki, Stanisława Staszica i Anny Potockiej-Tysz-
kiewicz miały towarzyszyć odpowiednio dobrane utwory Johanna Wolfganga Goe- 
thego, Stendhala, Michela de Montaigne’a, Johanna Gottfrieda Seumego, Edwarda 
Gibbona czy Marca Polo, całość zaś zdobiłyby „bogate i współczesne drzeworyty 
polskich grafików” 75. Inna planowana seria, „Frauen, die Geschichte machten” 
(Kobiety, które tworzyły historię), stanowiła odpowiedź na kryzys powieści, wskutek 
którego „czytelnik odczuwa przesyt fikcją, [...] a literatura faktu staje się bestsel-
lerem. Prezentacja przeszłości (a także jej aktualizacja) może posłużyć jako dosko-
nałe tło do zrozumienia teraźniejszości” 76. Pomysł był identyczny: Pamiętnik o Ma-
rii Wesslównie, królewiczowej Konstantowej Sobieskiej, Marysieńka Sobieska Ta-
deusza Boya-Żeleńskiego oraz Maria Kalergis Stanisława Szenica figurowały obok 
tekstów autorstwa Wilhelminy von Bayreuth, Henrietty Herz, Dorothei Schlegel, 
Marii von Schleinitz, Julii de Lespinasse czy Marii Mancini. Z kolei seria „Corre-
spondenten” miała prezentować europejskie pisarstwo epistolarne, tu także „listy 
Heleny Modrzejewskiej, słynnej polsko-amerykańskiej aktorki” 77. W koresponden-
cji Stroynowskiego z redaktorem Peterem Urbanem pojawia się też wzmianka 
o serii „Weltliteratur” 78. Choć dotyczące jej dokumenty nie zachowały się, możemy 
przypuszczać, że również w tym przypadku warszawski doradca wychodził poza 
wąskie granice literatur narodowych, wskazując na fakt transnarodowej cyrkulacji 
motywów i gatunków, która winna była, jego zdaniem, znaleźć odbicie w polityce 
wydawniczej.

Unselda nie przekonywały śmiałe pomysły Stroynowskiego. Zawarte z nim 
porozumienie finansowe zostało rozwiązane prawdopodobnie w maju 1967; od tego 
czasu korespondencja prowadzona była zaledwie incydentalnie. Powód zakończenia 
współpracy mógł być jednak nie tyle merytoryczny, co personalny. Od roku 1966 
wydawnictwo Suhrkamp zatrudniało slawistę Petera Urbana; po jego odejściu, 
począwszy od 1 I 1969 funkcja stałego doradcy w obszarze literatur słowiańskich 
została powierzona Karlowi Dedeciusowi. Do końca 1972 r. otrzymywał on stałe 
miesięczne wynagrodzenie, przy czym zaakceptowane do druku tytuły honorowano 
dodatkowo. W opinii dyrektora finansowego wydawnictwa, Herberta Nabbefelda, 
opłacanie dwóch specjalistów do spraw Europy Wschodniej było bezcelowe 79.

Briefwechsel mit Dedecius, Karl) opisywał w recenzjach wydawniczych Wydarzenie L. Gomulickie-
go jako „słowiańską wersję nouveau roman”, a w powieści Zabij Kleopatrę T. Parnickiego upatrywał 
„sporej dawki wnikliwej prawdy o historii myśli europejskiej”.

75 J. S t r o y n o w s k i, listy do S. Unselda, z 3 VII 1965 i 21 XII 1965. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/01VL/
Allgemeine Korrespondenz/Briefwechsel mit Juliusz Stroynowski.

76 J. S t r o y n o w s k i, list do S. Unselda, z 21 XII 1965. Jw.
77 J. S t r o y n o w s k i, list do S. Unselda, z 22 II 1966. Jw.
78 P. U r b a n, list do J. Stroynowskiego, z 8 XII 1966. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/03Lektorate.
79 Zob. P. U r b a n, list do J. Stroynowskiego, z 26 II 1968. Jw.
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Wskutek wydarzeń marcowych 1968 drogi Stroynowskiego i Unselda ponownie 
się skrzyżowały. W kronice z 6 I 1970 wydawca notował:

Wizyta państwa Stroynowskich. Wyemigrowali z Polski. Wstrząsający raport na temat sytuacji 
intelektualistów w Polsce, ich prześladowaniu i wydaleniu. [...] Dyskusja na temat serii „Polski Duch 
na Wychodźstwie” 80.

Koncepcja nowej serii, określonej przez Stroynowskiego mianem „Slawische 
Bibliothek”, została doprecyzowana w memorandum wysłanym miesiąc później 
z Kopenhagi. I tym razem wychodziła poza ramy literatury narodowej; podkreślała 
istotne znaczenie niemieckiego rynku książki dla międzynarodowej recepcji litera-
tur środkowo- i wschodnioeuropejskich (głównie polskiej, czechosłowackiej oraz 
rosyjskiej), które po przejściowym okresie politycznej liberalizacji (Chruszczow, 
polski październik, praska wiosna) ponownie funkcjonowały w warunkach opresji. 
Stroynowski pisał:

Jak już wspomniałem, „Slawische Bibliothek”, publikująca do 12 tytułów rocznie, nie będzie upra-
wianiem polityki, tzn. nie ma na celu utworzenia duchowego antyrządu, lecz służy wyłącznie celom 
kultury i wspiera porozumienie między narodem niemieckim a narodami Europy Wschodniej. Należy 
podkreślić, że uwzględnia ona nie tylko filozofów i pisarzy emigracyjnych, ale również najlepszych au-
torów, którzy pozostali w Polsce, Czechosłowacji i Związku Radzieckim 81.

Suhrkamp Verlag miał wobec wschodnioeuropejskich autorów odgrywać rolę 
podobną do tej, którą holenderskie wydawnictwo Querido odgrywało w okresie 
narodowego socjalizmu w stosunku do autorów niemieckich 82. Literatura wschod-
nioeuropejska winna się tym samym stać integralną częścią niemieckojęzycznego 
systemu literackiego. W kolejnych listach Stroynowski informował o postępach 
w projektowaniu przyszłej serii wydawniczej, wymieniając nazwiska nakłonionych 
do współpracy autorów. Znajdowali się wśród nich m.in.: Jerzy Andrzejewski, Ar-
kadij Bielinkow, Władysław Bieńkowski, Kazimierz Brandys, Jurij Dombrowski, 
Józef Hen, Leszek Kołakowski, Nadieżda Mandelsztam, Wiktor Niekrasow, Bułat 
Okudżawa, Arkadij i Borys Strugaccy, Leopold Tyrmand, Artiom Wesołyj i Stanisław 
Wygodzki. 

Stroynowski zdawał sobie sprawę z faktu, że przedsięwzięcie wymaga zdobycia 
zewnętrznych subwencji i od samego początku prowadził rozmowy z bońską cen-
tralą stowarzyszenia Inter Nationes – organizacji finansowanej przez niemieckie 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, pośredniczącej w realizacji zagranicznej poli-
tyki kulturalnej. Dla swoich planów Stroynowski pozyskał nie tylko przewodniczą-
cego zarządu Inter Nationes, Götza Fehra, lecz również prominentnych polityków 
Niemieckiej Partii Socjaldemokratycznej: Carla Schmida, Hansa Streckera i Jür-
gena Weicherta 83.

80 S. U n s e l d, notatka, z 6 I 1970. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/01VL/Unseld, Siegfried/Chronik.
81 J. S t r o y n o w s k i, Konzept der Slawischen Bibliothek, z 5 II 1970. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/ 

01VL/Allgemeine Korrespondenz/Briefwechsel mit Juliusz Stroynowski.
82 Zob. ibidem.
83 J. S t r o y n o w s k i, listy do S. Unselda, z 18 II 1970, 21 III 1970, 23 IV 1970 i 21 VI 1970. DLA, 

sygn. SUA: Suhrkamp/01VL/Allgemeine Korrespondenz/Briefwechsel mit Juliusz Stroynowski. 
J. H e n  (Juliusz Stroynowski – czynny i uczynny. „Kultura” áParyżñ 1991, nr 9, s. 128) przypisywał 
rozliczne międzynarodowe koneksje Stroynowskiego „działającym jeszcze po wojnie koneksjom 
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Uzyskanie pisemnych gwarancji ze strony Inter Nationes oraz bońskiego MSZ 
wymagało włączenia się do rozmów samego Unselda. Ten jednak zwlekał z wiążą-
cą odpowiedzią, w końcu poprosił Karla Dedeciusa o zajęcie stanowiska. Ten orzekł:

„Slawische Bibliothek” nie budzi (jako pomysł) mojej dezaprobaty, jednakże wywołuje podejrzenia. 
W Niemczech literatury słowiańskiej mamy bez liku: w naukowych wydawnictwach specjalistycznych, 
seriach beletrystycznych, licznych wydaniach indywidualnych. Występująca pod ambitną egidą „Sla-
wische Bibliothek” musiałaby zaproponować program usprawiedliwiający własną nazwę. W tym celu 
potrzebny jest gruntowny (długofalowy) plan. A także staranna redakcja. Kto miałby się tym (dodatko-
wo) zająć? Chciałbym oszczędzić Panu rozczarowań. Nowe serie rodzą się szybko i równie szybko umie-
rają. A więc: najpierw dokładny plan wstępny (dotyczący nie tylko finansowania, lecz również autorów, 
tytułów, ogólnej koncepcji i metodyki), a dopiero później zamaszysty start. Nie odwrotnie 84.

Trudno odmówić słuszności argumentacji Dedeciusa. Zgadzał się z nią także 
sam Stroynowski, któremu Unseld przekazał „poufnie” 85 jej odpis. Należy jednak 
zwrócić uwagę na fakt, iż również Dedecius był w tym samym czasie zaintereso-
wany pozyskaniem zewnętrznych środków na założenie instytucji zajmującej się 
transferem literatur słowiańskich do niemieckiego obszaru językowego. Sporzą-
dzony przez niego w 1967 r. Denkschrift zum Plan der Gründung einer deutsch-
-slawischen Bibliothek und Übersetzerzentrum (Memorandum w sprawie planu 
utworzenia niemiecko-słowiańskiej biblioteki i centrum przekładu) pozwala na 
ostrożną hipotezę, że zasłużony tłumacz literatury polskiej mógł w osobie świeżo 
przybyłego emigranta widzieć konkurenta. Z końcem czerwca 1970 Unseld podjął 
decyzję o odroczeniu realizacji „Slawische Bibliothek” i w ten sposób zamknął 
korespondencję ze Stroynowskim. Jego plany pozostały w sferze utopii historycz-
noliterackiej. 

Literatura polska w polu zagranicznej polityki kulturalnej

Potencjalna rola, którą stowarzyszenie Inter Nationes odgrywało w planowaniu 
„Slawische Bibliothek”, zwraca naszą uwagę na szerszą problematykę funkcji agend 
zagranicznej polityki kulturalnej w transferze literatury polskiej (oraz innych lite-
ratur wschodnioeuropejskich) do niemieckiego obszaru językowego w latach sześć-
dziesiątych XX wieku. Choć w wyniku obowiązującej wówczas doktryny Waltera 
Hallsteina – zgodnie z którą RFN zastrzegało sobie prawo do reprezentowania obu 
państw niemieckich za granicą i w związku z tym nie utrzymywało kontaktów dy-

pepesiackim: PPS-iacy roili się w jego rodzinie, on sam należał do PPS jeszcze przed wojną”. Wspo-
minał również osobistą znajomość Stroynowskiego z dyrektorem Inter Nationes, G. Fehrem: „W ro- 
ku 1972, w najtrudniejszym dla mnie okresie […], kiedy jako »Korab« zamieszczałem opowiadania 
w »Kulturze«, Juliusz wpadł na pomysł, że załatwi mi stypendium Inter Nationes, nie ukrywając, 
że idzie o to, bym mógł zabrać pieniądze do domu i złapać trochę tchu. Nie bardzo wierzyłem w re-
alność pomysłu. Ale oto w jego mieszkaniu spotykam jednorękiego nobliwego pana, który okazał 
się dyrektorem właśnie Inter Nationes, a przybył właśnie na spotkanie ze mną”.

84 K. D e d e c i u s, list do S. Unselda, z 15 IV 1970. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/01VL/Allgemeine 
Korrespondenz/Briefwechsel mit Dedecius, Karl.

85 S. U n s e l d, list do J. Stroynowskiego, z 20 IV 1970. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/01VL/Allgemei- 
ne Korrespondenz/Briefwechsel mit Juliusz Stroynowski. – J. S t r o y n o w s k i, list do S. Unsel-
da, z 23 IV 1970. Jw.
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plomatycznych z żadnym z państw mających stosunki z NRD, z wyjątkiem ZSRR 
– niemożliwe było nawiązanie oficjalnych kontaktów kulturalnych 86, bońskie MSZ 
badało, począwszy od r. 1956, sposoby poprawy wzajemnych relacji na drodze 
wymiany między przedstawicielami świata kultury. Prowadzono rejestr bilateralnych 
inicjatyw kulturalnych, organizowanych przez środowiska akademickie, publicy-
styczne oraz kościelne 87; z uwagą studiowano sprawozdania z podróży do Polski, 
sporządzane i udostępniane przez osoby prywatne 88. Również powstałe w mar- 
cu 1963 przedstawicielstwo handlowe RFN w Warszawie miało swój nieoficjalny 
repertuar zadań, polegających m.in. na wzmacnianiu istniejących powiązań kul-
turalnych 89.

Także stowarzyszenie Inter Nationes – założona w 1952 r. i istniejąca do r. 2000 
agenda rządowa, do której celów należało „umacnianie stosunków między Repu-
bliką Federalną Niemiec a zagranicą w duchu pokojowej współpracy oraz pogłębia-
nie zrozumienia zagranicy dla państwa niemieckiego” 90 – odgrywało w latach 
sześćdziesiątych rolę forpoczty na drodze ku normalizacji relacji kulturalnych 
między Niemcami Zachodnimi a Europą Wschodnią. 

W tym kontekście ważną funkcję pełnił tzw. Besucherdienst – działająca od 
1958 r. komórka MSZ, odpowiedzialna za przygotowanie i koordynację wizyt za-
granicznych gości na terenie RFN, która w 1961 r. została włączona do struktury 
Inter Nationes. Wizyty te miały charakter prywatny, lecz ich koszty pokrywała 
w całości niemiecka administracja państwowa; wśród gości znajdowali się przede 
wszystkim „przedstawiciele profesji dziennikarskich i publicystycznych, a także 
osobistości ważne z politycznego i kulturalnego punktu widzenia” 91. Począwszy 
od r. 1965, w ramach „rozszerzenia współpracy z krajami bloku wschodniego”, 
regularnie zwiększała się liczba wizytujących z krajów wschodnioeuropejskich, 
głównie z Czechosłowacji, Polski i Węgier 92, co przewodniczący zarządu, Götz Fehr, 
określał mianem „priorytetowego kierunku działań Inter Nationes” 93. W roku 1965 

86 Zob. Referat 707 der Kulturabteilung des Auswärtigen Amts, list do kierownictwa referatu 600, 
z 29 I 1960. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (dalej: PA AA), sygn. R90/663.

87 Zob. Kulturabteilung des Auswärtigen Amts, Kulturelle Beziehungen der Bundesrepublik Deutsch-
land zu Polen, z 21 X 1959. PA AA, sygn. R90/663.

88 Zob. Die Kulturbeziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Polen und ihre Abhän-
gigkeit von der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Bericht einer Reise nach Polen vom 1. bis 
25. September 1959 von Dieter Bielenstein und Renate Bergemann, manuskrypt z grudnia 1959. 
PA AA, sygn. R90/663.

89 Zob. G. S c h r ö d e r, list do B. Mumm von Schwarzensteina, z 27 III 1967. Cyt. z: Akten zur Aus-
wärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland. 1964, 1. Januar bis 30. Juni. Hrsg. im Auftrag 
des Auswärtigen Amts von H.-P. S c h w a r z. München 1995, s. 80.

90 Th. K ö s t l i n, Die Kulturhoheit des Bundes. Eine Untersuchung zum Kompetenz- und Organisa- 
tionsrecht des Grundgesetzes unter Berücksichtigung der Staatspraxis in der Bundesrepublik 
Deutschland. Berlin 1988, s. 68.

91 Inter Nationes – Besucher Dienst 1958–1967, notatka z 26 I 1968. PA AA, sygn. B90/913. W no-
tatce podawano statystykę wizyt za lata 1960–1967: wśród 8562 zaproszonych gości 51% stano-
wili publicyści, redaktorzy gazet, wydawcy oraz pisarze, 22% politycy, 14% pracownicy szkół 
wyższych, a 13% przedstawiciele innych profesji. 

92 Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates und der Mitglieder, z 13 VI 1965. PA AA, sygn. R90/887.  
93 Jw., z 10 V 1966.
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gości było 129, w kolejnym już 320 94. Stwierdzono, iż „artyści i naukowcy z Euro-
py Wschodniej opublikowali po powrocie kilka bardzo pozytywnych sprawozdań, 
które w znaczący sposób przyczyniły się do korekty obrazu Niemiec” 95. O należytą 
obsługę odwiedzających troszczyli się zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych, 
„mający odpowiednie kompetencje językowe młode panie i panowie” 96, a przebieg 
ich pracy został określony w szczegółowych wytycznych. Regulowały one nie tylko 
techniczne aspekty pobytu gości, ale również treść sprawozdań końcowych, w któ-
rych powinny były znaleźć się wyczerpujące informacje dotyczące „charakterystyki 
gościa, jego postawy wobec Niemiec Zachodnich, codziennych reakcji oraz opinii 
o sytuacji politycznej, gospodarczej i kulturalnej” 97. Zgodnie z zaleceniami rady 
nadzorczej Inter Nationes pracownicy Besucherdienst mieli unikać rozgłosu pra-
sowego wokół odbywających się wizyt, w myśl maksymy, iż „najlepszą propagandą 
na rzecz Republiki Federalnej jest brak aktywności propagandowej” 98.

Zarząd Inter Nationes świadomy był faktu, że oficjalna korespondencja ze 
wschodnioeuropejskimi gośćmi oznaczała dla nich nierzadko problem z uzyskaniem 
zezwolenia na wyjazd. Zdecydowano się więc na działania „pod przykryciem”: 

Zaproszenia wystosowywane są najczęściej nie bezpośrednio, lecz przez osoby trzecie. Niemiecki 
naukowiec, literat lub wydawca jest proszony o zwrócenie się do zaproszonej osobistości ze Wschodu. 
Inter Nationes przejmuje jedynie całość kosztów oraz pomaga w przygotowaniu programu podróży 99.

Wśród pośredników wytypowanych przez Inter Nationes znalazło się również 
wydawnictwo Suhrkamp. W styczniu 1966 Götz Fehr, urodzony w Czechach i wy-
kształcony w Pradze historyk sztuki 100, poprosił redaktora, Waltera Boehlicha, 
o zorganizowanie podróży studyjnej Zbigniewa Herberta, kładąc nacisk na poufny 
charakter źródła jej finansowania 101. Do dyspozycji Suhrkamp Verlag oddano na 
czas wizyty lokalne biura stowarzyszenia w Monachium, Stuttgarcie, Frankfurcie, 
Bonn i Hamburgu. W kolejnych miesiącach Inter Nationes pokryło koszty pobytu 
innych polskich autorów publikujących w Suhrkamp Verlag, m.in. Wiesława Bru-
dzińskiego, Kazimierza Brandysa, Marka Nowakowskiego i Juliana Stryjkowskiego. 

Kontakty wydawnictwa Suhrkamp z agendami zagranicznej polityki kulturalnej 
nie ograniczały się w latach sześćdziesiątych do odgrywania roli instancji pośred-
niczącej, współpracującej z należącą do Inter Nationes komórką Besucherdienst. 
Unseld był wielokrotnie zapraszany do udziału w organizowanych pod egidą MSZ 
seminariach dotyczących „wymiany doświadczeń na temat relacji kulturalnych 
z państwami Europy Wschodniej” 102, podczas których omawiano kwestie finanso-

  94 Zob. Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsrates und der Mitglieder, z 23 II 1967. PA AA, 
sygn. R90/913.

  95 Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates und der Mitglieder, z 19 I 1966. PA AA, sygn. R90/887.
  96 Inter Nationes – Besucher Dienst 1958–1967, notatka z 26 I 1968.
  97 Richtlinien für die Begleiter, z 15 I 1968. PA AA, sygn. B90/913.
  98 Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrates und der Mitglieder, z 20 VI 1967. Jw.
  99 Jw., z 10 V 1966.
100 Zob. Deutsche Biographische Enzyklopädie. Hrsg. R. V i e r h a u s. München 2006, s. 249.
101 G. F e h r, list do W. Böhlicha, z 15 VII 1966. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/03Lektorate/Inter Na-

tiones e.V.
102 Einladung. Kuratorium Unteilbares Deutschland. Erfahrungsaustausch über die kulturellen Be- 
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wej partycypacji MSZ w transferze literatury polskiej do Niemiec oraz niemieckiej 
do Polski: oprócz podróży studyjnych wschodnioeuropejskich pisarzy do Niemiec 
chodziło o regularne wizyty niemieckich autorów w Europie Wschodniej, o wymia-
nę redaktorów wydawniczych, o dofinansowanie eksportu niemieckojęzycznych 
książek czy o subsydiowanie udziału niemieckich wydawców na warszawskich 
Targach Książki 103. 

Przedstawiony tu wywód każe tym samym zakwestionować pojawiające się 
w literaturze przedmiotu przekonanie, iż instytucje politycznokulturalne miały 
znikomy wpływ na rozpowszechnianie literatury polskiej na terenie RFN 104. Więcej: 
kwerenda przeprowadzona w berlińskim Politisches Archiv jednoznacznie wskazu-
je na fakt, że istotne dla polsko-niemieckiego transferu literackiego inicjatywy, 
określane do tej pory mianem „literackich” (m.in. działalność towarzystwa „Mickie-
wicz-Gremium” wraz z wydawanym przez nie „Mickiewicz-Blätter” oraz „Literarisches 
Colloquium Berlin” 105) korzystały z finansowego i logistycznego wsparcia bońskie-
go MSZ 106. Problem ten zasługuje jednakże na osobne opracowanie.

Tytułem zakończenia: od transferu ku transformacji

Podsumowując warto raz jeszcze przywołać przedstawioną wcześniej koncepcję 
transferu kultury. W ramach tej koncepcji wydawnictwo zdefiniowałem w katego-
riach „instytucji pośredniczącej”, a następnie wyodrębniłem 8 typów indywidualnych 
i instytucjonalnych pośredników: pisarzy, tłumaczy, wydawnictwa, zewnętrznych 
doradców, agendy zagranicznej polityki kulturalnej, agencje literackie, redaktorów 
wydawniczych oraz kierownictwo wydawnictwa. 

Należy zwrócić uwagę na odmienne profile poszczególnych pośredników. Przy-
kładowo, tłumacz występował poniekąd w podwójnej roli: zarówno jako pomysło-
dawca, jak i realizator projektu. Istotny przy tym jest fakt, iż ekspertyza, którą 
dysponował, miała charakter „zewnętrzny”. Karl Dedecius, Klaus Staemmler, Peter 
Lachmann czy Heinrich Kunstmann byli specjalistami od literatur wschodnioeu-
ropejskich, jednakże ich argumentacja różniła się w znacznym stopniu od logiki, 
jaką kierowali się w swej pracy redaktorzy wydawniczy. To właśnie od tych ostatnich 
zależała przede wszystkim decyzja, czy dany tekst uzyska ostatecznie aprobatę 
głównego edytora. Redaktor wydawniczy to swoisty gate keeper 107, oceniający pro-
pozycje wydawnicze pod kątem oczekiwań kultury docelowej, a zwłaszcza wymogów 

ziehungen zu den Staaten Osteuropas am 10. November 1967. DLA, sygn. SUA: Suhrkamp/01VL/
Reiseberichte.

103 Zob. P. U r b a n, Denkschrift zur Intensievierung des Kulturaustauschs mit den sozialistischen 
Ländern, z 9 XI 1967. Jw. – S. U n s e l d: Reisebericht: Bonn 10.–13. November 1967, z 14 XI 1967. 
Jw.; Kulturbeziehungen Deutschlands zu den osteuropäischen Staaten, niedatowana notatka (listo-
pad 1967). Jw.

104 Zob. N o s b e r s, op. cit., s. 281, 283–284.
105 Ibidem, s. 267–275.
106 Zob. PA AA, sygn. B90/1079, B95/109664, B95/12395.
107 Zob. U. K. P r e u ß, Der Humankapitalist. Mutmaßungen über den Beruf des Lektors. W zb.: Der 

Autor, der nicht schreibt. Versuche über den Büchermacher und das Buch. Hrsg. R. H a b e r m a s, 
W. H. P e h l e. Frankfurt am Main 1989, s. 178.
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rynku. Był on więc swoistym ekspertem transformacji. Ów proces transformacji 
jest dwustopniowy, jednocześnie zaś symultaniczny. Dzieło należące do literatury 
polskiej oceniano pod kątem jego potencjalnej wartości na niemieckim rynku książ-
ki, a następnie transformowano do określonej serii wydawniczej. Tekst polskiego 
autora zamieniano tym samym nie tyle w niemieckojęzyczną książkę, ile raczej 
w „produkt” Suhrkamp Verlag 108. 

W oficynie Suhrkamp utwory z dziedziny literatury polskiej były redagowane 
przez Wernera Berthela, Waltera Boehlicha, Elisabeth Borchers, Günthera Buscha, 
Hansa Magnusa Enzensbergera, Karla Markusa Michela oraz Petera Urbana. Każ-
dy z nich inaczej wyobrażał sobie proces nostryfikacji polskich tekstów w niemiec-
kim polu wydawniczym, co nie oznacza, że nie dałoby się przygotować szczegółowej 
typologii ich pracy. To jednak temat na zupełnie odrębne studium. W tym miejscu 
warto wszakże zaznaczyć, iż w odniesieniu do opisu procesu powstawania przekła-
du literackiego w polu wydawniczym bardziej odpowiedni od pojęcia transferu 
wydaje się termin „transformacja literatury” 109. Czy możliwe jest wyodrębnienie 
reguł owej transformacji lub przynajmniej sformułowanie trwałych hipotez? Odpo-
wiedź brzmi: częściowo. Współdziałanie aktorów okazuje się nie tylko nadzwyczaj 
kompleksowe, lecz również przypadkowe. Dokumenty archiwalne prezentują na-
warstwiające się historie, wzmiankowana kontyngencja opiera się skutecznie spój-
nej retrospektywnej narracji, typowej dla tradycyjnej historii recepcji. Być może, 
właśnie w tym tkwi główny sens badania archiwów wydawniczych.

A b s t r a c t

PAWEŁ ZAJAS Adam Mickiewicz University, Poznań

TRANSFER OF CULTURE IN THE PUBLISHING FIELD SIEGFRIED UNSELD’S ARCHIVE 
AND POLISH LITERATURE

The present article sketches the literary studies potential of Siegfried Unseld Archive (found now in 
Deutsches Literaturarchiv Marbach) for research in Polish literature transfer to German-speaking 
countries. The study touches upon the methodological issues vital for archivist and for literary transla-
tion sociology. The author analyses the processes of publisher’s archive transposition into a form of 
literary archive, pays attention to the correlation between the archive structure and access to informa-
tion on publishing policy, production process, and literary translation strategies of communication. He 
also highlights the problem of proper presentation of documents which helps to avoid ‘archive positiv-
ism.’ Within the scope of literary transfer historiography, the paper presents the bibliogenesis of Polish 
literature translation into German in Suhrkamp Verlag. As based on comprehensive archive material, 
it shows the dynamics of publishing proposals, sketches the profiles of literary intermediaries, and 
includes the collected data into four case studies. The first refers to the figure of Siegfried Unseld as to 
an active agent in Polish-German literary transfer, the second discusses the function of Polish and 
German literary agencies, the third is a proposal of ‘exclusion historiography,’ namely incorporating 
not realised (though taken into consideration) publishing projects into the studies in reception, while 
the last one insights into an insufficiently researched aspect of foreign cultural policy connection with 
the publishing field.

108 Zob. K e m p e r, op. cit., s. 7.
109 Ibidem, s. 4.
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JAN JÓZEF LIPSKI W INSTYTUCIE BADAŃ LITERACKICH CZĘŚĆ 3: 
MIĘDZY KOR-EM A „URSUSEM” (1976–1982)*

Przeniesienie służbowe w IBL 1

25 X 1976 dyrektor IBL Mieczysław Klimowicz poinformował Jana Józefa Lipskie-
go w oficjalnym piśmie, że od 1 XI będzie przeniesiony z Zespołu Literatury Okresu 
Młodej Polski do Pracowni Dokumentacji i Edytorstwa XIX Wieku, kierowanej przez 
profesora Edmunda Jankowskiego (1912–1991), którego Jan Józef 2 znał już w la-
tach pięćdziesiątych (recenzował wówczas m.in. w „Pamiętniku Literackim” Listy 
zebrane Elizy Orzeszkowej) 3.

Nie było to jednak przeniesienie, które cieszyło Lipskiego. Z zakładu zajmują-
cego się okresem, w jakim się specjalizował (Młoda Polska), trafił na stanowisko 
związane z mniejszą swobodą. Z pracownika historycznoliterackiego, dysponują-
cego czasem na badania własne (który przeznaczał wszak nie tylko na studia hi-
storycznoliterackie, ale także i na działalność opozycyjną), stał się pracownikiem 
„dokumentacyjnym”. Znalazł się nieco niżej w nieformalnej hierarchii i otrzymał 
więcej obowiązków formalnych, bardziej absorbujących. Lipski postarał się później 
o zmianę tego przydziału.

Ktoś z zewnątrz, patrząc na dokumentację zachowaną w dawnych archiwach 
MSW, mógłby pośpiesznie stwierdzić, że przeniesienie to wynikało z inspiracji SB 

* Informacje na temat wcześniejszych związków J. J. Lipskiego z Instytutem Badań Literackich PAN 
zob. Ł. G a r b a l: Jan Józef Lipski w Instytucie Badań Literackich. Wczesne lata (1950–1961). 
„Pamiętnik Literacki” 2014, z. 1; Jan Józef Lipski w Instytucie Badań Literackich. Część 2: Frag-
menty biografii zawodowej (1961–1976). Jw., 2016, z. 4. Oba artykuły powstały podczas prowa-
dzenia prac nad biografią Lipskiego, która ukaże się nakładem Instytutu Pamięci Narodowej. 
Autor niniejszego artykułu będzie wdzięczny za wszystkie uwagi Czytelników.

1 Oprócz skrótów IBL PAN (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk), AAN (Archiwum 
Akt Nowych), AIPN (Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej), CKK (Centralna Komisja Kwalifika-
cyjna), KOR (Komitet Obrony Robotników) stosuję skrót T = Teczka osobowa J. J. Lipskiego. Dział 
Kadr, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, 519/82.

2 W środowisku IBL powszechnie mówiono o Lipskim: Jan Józef (bliżsi przyjaciele mówili Janek), 
mało kto zwracał się do niego po nazwisku – naturalne zatem jest używanie w niniejszym artyku-
le formy Jan Józef zamiennie z nazwiskiem.

3 J. J. L i p s k i, Diariusz, zapis z 15 X 1954. Zob. też J. J. L i p s k i, rec.: E. O r z e s z k o w a, Listy 
zebrane. Red. J. B a c u l e w s k i. T. 1. Przygot. do druku, komentarze E. J a n k o w s k i. Wrocław 
1954. „Pamiętnik Literacki” 1955, z. 3.
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(plan takich działań datowany był na początek stycznia 1976 4). Zbieżność, jak mówi 
Roman Loth, okazała się jednak tylko formalna, w ten sposób dyrekcja IBL (Loth 
podejrzewa, że chodziło o Stefana Treugutta i Mieczysława Klimowicza) chroniła 
Lipskiego przed poważniejszymi konsekwencjami jego zaangażowania w Komitecie 
Obrony Robotników, który powstał blisko dwa miesiące wcześniej (Lipski nie został 
pracownikiem mianowanym – jak np. Roman Zimand – i łatwiej było go zwolnić; 
wybrano zatem „schowanie” go, przypuszcza Loth). Dyrekcja IBL prawdopodobnie 
była pod dodatkową presją z powodu niezatwierdzenia habilitacji Lipskiego przez 
CKK... Przeniesienie formalnie mogło być tym umotywowane oraz koniecznością 
znalezienia nowego miejsca dla Lipskiego 5.

Z punktu widzenia Jana Józefa przypuszczalnie wyglądało to jak represja ze 
strony władzy, wywierającej nacisk na jego przełożonych: z pracowni o charakterze 
historycznoliterackim (co wiązało się też z konsekwencjami praktycznymi – mniej 
sztywne traktowanie godzin pracy, czas na własne badania naukowe) przeniesiony 
został do pracowni dokumentacyjnej. Nie powinniśmy jednak upraszczać. Mimo że 
przeniesienie Lipskiego odbyło się kilka miesięcy po powstaniu KOR-u, to formalnie 
zmiana miejsca mogła być np. konsekwencją niezatwierdzenia habilitacji. Jan 
Józef potrafił pogodzić obowiązki zawodowe z działalnością opozycyjną, pomocne 
było w tym również środowisko, w którym był już traktowany na szczególnych 
zasadach. Zapewne także i przeniesienie Lipskiego zostało z nim uzgodnione.

Wspomina Loth:

Ale ostatecznie Lipski został przywrócony Pracowni Młodej Polski (już pod moim kierownictwem), 
więc byłby to dowód, że Dyrekcja tu go chciała mieć. Że zatem jego pobyt w dokumentacji był przez nią 
z góry traktowany jako tymczasowy 6.

Z relacji Lotha, nadzwyczaj dbałej o precyzję, widzimy doskonale, że prezentu-
jąc fakty wyłącznie za pomocą dokumentacji (czy to MSW, czy personalnej) doko-
nalibyśmy redukcji rzeczywistości, w aktach bowiem przedstawione są przypadki 
z motywacją często mylącą – intencje dyrekcji mogły być zupełnie przeciwne do 
tych wynikających z dokumentów czy interpretacji SB, wiązały się z pragnieniem 
„ukrycia” Lipskiego.

Profesor Loth wspomina, że Lipski – który pracował nad słownikiem pseudo-
nimów w pokoju 144 na pierwszym piętrze w Pałacu Staszica – dzień i tak rozpo-
czynał właśnie w pokoju 130, gdzie przy kawie przeglądał nekrologi w „Życiu 
Warszawy”, odnotowując zmiany w prowadzonej przez siebie hobbystycznie karto-
tece osobowej, w której gromadził dane biograficzne „wybitniejszych postaci histo-
rii Polski od początków (od X wieku) po dziś” (kartoteka ta obecnie znajduje się 
w zbiorach Biblioteki Narodowej).

4 Informacja z 8 I 1976 (Warszawa). AIPN, 0204/1421, t. 4. Zob. też Informacja operacyjna z 9 II 
1976 (Warszawa). Jw., k. 370.

5 Jak wspomina D. S z c z e r b a  (rozmowa z 12 IX 2013), córka Anny i Zbigniewa Raszewskich, 
dyrektor Klimowicz w trakcie spotkania z Raszewskim dzielił się tym, iż na indagowanie go przez 
SB w sprawie Lipskiego miał odpowiedzieć „odp... się ode mnie”. Być może, wydarzyło się to na 
innym etapie działalności KOR-u, trudno też ocenić wiarygodność owej historii. Najważniejsze, że 
Lipski nie stracił wówczas pracy w instytucie, skończyło się na przeniesieniu wewnętrznym.

6 Rozmowa z R. Lothem, z 24 IX 2013.
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Lipski przychodził do instytutu także poza godzinami swojej pracy. Loth nad-
mienia:

towarzysko miał głównie dwa ośrodki: jeden to redakcja „Obrazu Literatury Polskiej”, mieszcząca się 
na drugim piętrze Pałacu Staszica 7, drugi – to pokój 130, czyli Pracownia Dokumentacji Literatury 
Współczesnej, prowadzona przez Jadwigę Czachowską 8.

Jan Józef nie był też, jak to może wynikać z dokumentacji gromadzonej przez 
MSW, jedynie spiskowcem zajmującym etat w IBL – ten wymiar aktywności prze-
rywa pracę zawodową Lipskiego, która nie stanowiła tylko pretekstu. Lipski był 
literaturoznawcą z powołania. Według Kroniki IBL w latach 1963–1981 wygłosił 10 
referatów 9; stale jeździł na konferencje młodszych polonistów.

Aresztowanie w maju 1977. „Pęknięcie” w IBL

Po protestach środowiska związanego z KOR-em – spowodowanych śmiercią Sta-
nisława Pyjasa – Lipski, podobnie jak wielu innych członków komitetu, został 
aresztowany 19 V (o czym zastępca prokuratora wojewódzkiego, Edmund Górski, 
„uprzejmie zawiadamiał” 21 V dyrektora IBL, profesora Klimowicza áTñ). Lipski był 
podejrzany o popełnienie przestępstwa z artykułu 132 kodeksu karnego w związku 
z artykułem 58, tj. o wejście „w porozumienie z przedstawicielami wrogich ośrodków 
zagranicznych działających na szkodę interesów politycznych PRL”.

Kiedy Lipski siedział w areszcie, dyrektor IBL przyznał mu zwiększony dodatek 
za wysługę lat – z 10% do 15% (kwotowo podwyżka wyniosła 250 zł), z datą 25 V. 
Ktoś jednak musiał postawić pytanie formalne, jak rozliczać Lipskiego w trakcie 
aresztowania, ponieważ w dokumentacji zachowała się opinia prawna w sprawie 
wynagradzania pracownika tymczasowo aresztowanego, według której miano mu 
wypłacać tylko połowę pensji, o czym w piśmie z 26 V informowała Dział Finansowo-
-Księgowy IBL kierownik Działu Służby Pracowniczej, Janina Jach (T). Zestawienie 
tych dwóch dokumentów, sporządzonych dzień po dniu, zdaje się dowodzić cichej 
(lub głośnej) walki między IBL (dyrekcją?) a kimś trochę, mam wrażenie, z zewnątrz 
(bądź to z konkretną osobą, a może z Działem Kadr – bądź to z IBL jako pracownią 
PAN lub z samym PAN?). Nie wiem, czy decyzja dyrektora IBL w sprawie zwiększenia 
dodatku za wysługę lat była uznaniowa, czy zapadała automatycznie. Nic nie wiem 
też o stosunkach panujących między dyrekcją IBL a Działem Kadr. Czy opinia rad-
cy została sporządzona na prośbę dyrekcji IBL, czy jednostki nadrzędnej, tj. PAN?

Jednocześnie Alina Brodzka zabiegała o zwolnienie Jana Józefa, zbierając pod-
pisy pracowników instytutu pod apelem o wypuszczenie go z więzienia z powodów 
humanitarnych (ze względu na stan zdrowia). Michał Głowiński odnotował, że na 
tym tle doszło do niemiłego pęknięcia w środowisku IBL. Wspominał swoje zasko-
czenie niechęcią niektórych pracowników do złożenia podpisu pod listem (będzie 
to pierwszy z przynajmniej trzech listów w obronie Lipskiego, powstałych w IBL). 

7 Nie liczymy półpiętra, tzw. antresoli, obiegającej gmach. Instytut mieści się na pierwszym piętrze, 
niektóre jego agendy mieściły się na drugim. Na trzecim ich nie było. 

8 Rozmowa z Lothem, z 24 IX 2013.
9 Zob. „Biuletyn Polonistyczny” 1988, z. 1/2.
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Głowiński do dziś pamięta odwagę Brodzkiej, która w tych trudnych okolicznościach 
osobiście złożyła apel w sekretariacie (bodajże) Kancelarii Sejmu PRL lub Rady 
Państwa.

Lipski został zwolniony z aresztu przy Rakowieckiej po południu 8 VI 10. Wcze-
śniej tego dnia rozeszła się plotka o śmierci Jana Józefa, miał o tym mówić jako 
o fakcie Mieczysław Rakowski w redakcji „Polityki”. Maria Lipska była po latach 
przekonana o jego złej woli, z kolei Brodzka myślała odwrotnie – według niej roz-
puszczenie takiej plotki przez Rakowskiego miało spowodować zwolnienie Lipskie-
go (który nb. cztery dni wcześniej doznał ataku sercowego 11). 

Wiadomość rozniosła się po Warszawie. Do IBL, jak wspomina Loth, przyniosła 
ją publikująca w „Polityce”, a jednocześnie związana z instytutem, Marta Fik, któ-
ra twierdziła, że usłyszała to od Tadeusza Drewnowskiego, powołującego się na 
rozmowę właśnie z Rakowskim 12. Loth zadzwonił do syna Lipskiego, Jana Tomasza, 
który poprosił w Państwowym Wydawnictwie Naukowym o niełączenie telefonów 
do pracującej tam jego matki, nie chciał bowiem, żeby doszła do niej ta plotka. 
Później pojechał na Rakowiecką, zażądał widzenia z naczelnikiem i spotkania z oj-
cem, „żywym czy martwym”. Naczelnik, zdziwiony, powiedział mu wtedy, że ojciec 
jest trochę chory, ale nic poważnego, po południu zaś będzie zwolniony.

Trudno dziś orzec, jak faktycznie wyglądało podejmowanie decyzji w tej sprawie 
– bo wypuszczony został wcześniej niż pozostali aresztowani członkowie KOR-u. 
Niewątpliwie odegrały tu rolę jego stan zdrowia, interwencje wielu osób, hierarchów 
Kościoła katolickiego i prezesa ZLP, Jarosława Iwaszkiewicza. Być może też jednak 
ktoś przestraszył się wiadomości kolportowanej przez Rakowskiego?... Loth przy-
wołuje formułowaną powszechnie wtedy hipotezę, iż plotka ta mogła być puszczo-
na w obieg, aby skompromitować KOR, który przekazałby pewnie tę niesprawdzo-
ną wiadomość jako fakt. W wielu wspomnieniach przewija się informacja o zacho-
waniu Haliny Mikołajskiej, która mimo kilkukrotnego dopytywania się jej przez 
dziennikarzy o stan zdrowia Lipskiego, nie uległa emocjom, nie potwierdziła plotki, 
nie mając ku temu podstaw – mówiła tylko, że w Komitecie Obrony Robotników nie 
wiedzą niczego na 100% na ten temat. Pamiętajmy też jednak o hipotezie przed-
stawionej przez Brodzką...

Funkcjonariusze SB nie zrezygnowali z prób zaszkodzenia Lipskiemu w sferze 
zawodowej. Mimo amnestii, ogłoszonej w lipcu 1977 (w związku ze zwolnieniem 
członków KOR-u, zatrzymanych po protestach związanych ze śmiercią Pyjasa), 
planowano m.in.:

poinformować kierownictwo IBL PAN o posiadaniu przez SB danych świadczących o wykorzystywaniu 
przez J[ana] J[ózefa] Lipskiego terenu zakładu i czasu pracy do prowadzenia wrogiej działalności. Jed-
nocześnie postulować wzmożenie kontroli służbowej wyników zawodowych J[ana] J[ózefa] Lipskiego. 
[Dopisek odręczny:] (o powyższym poinformować dyrektora IBL w Prok[uraturze] Gen[eralnej]) 13.

10 Zob. AIPN, 0204/1421, t. 3, k. 31 (tłumaczenie doniesienia L’Agenzia Nazionale Stampa Associa-
ta áANSAñ).

11 Zob. jw.
12 Profesor T. Drewnowski – pytany przeze mnie – dziś nie pamięta tego wydarzenia i bardzo wątpi 

w jego prawdziwość, także w kontekście M. Rakowskiego.
13 Plan operacyjnego zabezpieczenia figuranta sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Poeta” – 
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Lipski, oczywiście, spotykał się w sprawach KOR-u także i w IBL (np. po wy-
puszczeniu go z aresztu, 6 VII 1977, kiedy to wspólnie z Janem Olszewskim roz-
mawiali z Wojciechem Ziembińskim, który wtedy napisał list do prezydenta Jim-
my’ego Cartera 14). Anna Raszewska, z Działu Opracowań Biblioteki IBL, jako jedno 
z miejsc, w których w czasach KOR-u Lipski konspirował, wymienia katalog rze-
czowy na korytarzu, daleko w zakamarkach Pałacu Staszica (kolejnym, jakie wspo-
minała, była... poczekalnia u dentysty) 15.

Odwołanie IBL w sprawie habilitacji Lipskiego

Dyrekcja instytutu – jak się wydaje, w jednej z pierwszych sprzyjających politycznie 
chwil, kiedy można było mieć nadzieję na jakąś liberalizację, po lipcowej amnestii 
aresztowanych członków KOR-u – podjęła próbę interwencji w sprawie habilitacji 
Jana Józefa. Przypuszczalnie nie było na to szans wcześniej: kolejne posiedzenie 
Prezydium CKK po tym, na którym odrzucono habilitację Lipskiego, odbyło się 27 IX 
1976, już po utworzeniu KOR-u (na posiedzeniu tym przegłosowano m.in. zatwier-
dzenie tytułu profesora zwyczajnego dla Klimowicza) 16. Jedna z następnych habi-
litacji dokonanych w IBL, Aliny Kowalczykowej, w listopadzie 1976 nie natrafiła na 
przeszkody (profesorem zwyczajnym został też wtedy Klemens Szaniawski, w grud-
niu zatwierdzono habilitację Janusza Deglera). Lipski był wszakże wówczas, jako 
współzałożyciel KOR-u, niejako pozbawiony praw, mający tylko obowiązki (jak 
chciała jedna z poprawek do konstytucji)...

Przewodniczący CKK „zapoznał Prezydium” m.in. z pismem, jakie wpłynęło od 
profesora Stefana Żółkiewskiego, przewodniczącego Rady Naukowej IBL, z odwo-
łaniem w sprawie niezatwierdzenia habilitacji Lipskiego 17. Co ciekawe, na tym 
samym posiedzeniu CKK postanowiła zmienić inną swoją decyzję z 5 VII 1976, 
mianowicie zaaprobowała habilitację dra Ryszarda Bugaja (po latach opublikuje 
on np. książkę Eksterioryzacja – istnienie poza ciałem 18). Na temat habilitacji Lip-
skiego jednak nie głosowano – w protokole nie odnotowano dyskusji czy jakiejkol-
wiek decyzji na ten temat. Wtedy też na wniosek profesora Witolda Hensla odro-
czono rozpatrywanie sprawy związanej z nadaniem tytułu profesora nadzwyczaj-
nego Marii Podrazie-Kwiatkowskiej.

IBL na swoje pismo nie otrzymał jakiejkolwiek odpowiedzi 19. Na liście Rady 

Jana Józefa Lipskiego, w związku z ogłoszonym przez Radę Państwa dekretem o amnestii z 20 VII 
1977. AIPN, 0204/1421, t. 3, k. 9.

14 Zob. AIPN, 00170/553, t. 2, k. 56.
15 Rozmowa z D. Szczerbą, z 12 IX 2013.
16 Protokoły posiedzeń Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych 

w 1976 roku. AAN, zespół 1681 (CKK), sygn. 7/4.
17 Protokoły posiedzeń Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych 

w 1977 roku, sygn. 7/5. Protokół Nr 9/77 z posiedzenia Prezydium Centralnej Komisji Kwalifika-
cyjnej do spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów w dniu 28 listopada 1977 r. AAN, 
zespół 1681 (CKK), k. 176.

18 R. B u g a j, Eksterioryzacja – istnienie poza ciałem. Warszawa 1990.
19 S. Ż ó ł k i e w s k i  pisał o tym w swoim liście z 7 IV 1981 do przewodniczącego CKK (AAN, zespół 

1681 áCKKñ, k. 239–240, sygn. 7/36).
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Naukowej IBL z 14 XI 1977 zanotowano na małym karteluszku „Wysłać kopię do 
prof. Maciszewskiego”. To chyba wystarczający dowód na to, komu zależało na 
takiej, a nie innej decyzji w sprawie habilitacji Lipskiego. Warto dodać, że bywało, 
iż CKK, mimo odrzucenia habilitacji, sama podpowiadała rozwiązania – w jednym 
z przypadków, którymi interesował się osobiście premier Piotr Jaroszewicz, po 
omówieniu sprawy z Wydziałem Nauki i Oświaty KC PZPR radzono, co umożliwi 
habilitację tej konkretnej osoby, „a równocześnie nie spowoduje negatywnych od-
czuć, co ma między innymi bardzo ważne znaczenie dla jego przyszłej działalności 
i pozycji w środowisku naukowym” 20...

Powrót Lipskiego z „wygnania”: znów w Młodej Polsce

14 VII 1978, Loth, kierownik Pracowni Historii Literatury Okresu Młodej Polski IBL 
PAN, napisał do dyrekcji instytutu prośbę o przeniesienie Lipskiego do tej pracow-
ni z Pracowni Pseudonimów Pisarzy Polskich (T), prowadzonej przez profesora 
Jankowskiego – na co uzyskał już jego zgodę. Był to, oczywiście, dokument złożony 
w porozumieniu z samym Lipskim. Zależało mu na przejściu do pracowni, którą 
mógł traktować jako swoją macierzystą – z bliskimi kolegami i merytorycznie zwią-
zaną z jego badaniami. Loth pisał o „wielkiej korzyści” dla pracowni i „stworzeniu 
odpowiednich warunków” dla projektowanej przez Lipskiego „nowej” (po niezatwier-
dzeniu poprzedniej) dysertacji habilitacyjnej. Ustępstwo wobec dotychczasowej 
pracowni stanowiło zadeklarowanie przez niego dalszej pracy nad pseudonimami 
przez jeden dzień w tygodniu.

Także na 14 VII datowane jest podanie Jana Józefa do dyrekcji, w którym pisał 
on, że „w związku ze znanymi Dyrekcji IBL okolicznościami niezatwierdzenia przez 
Centralną Komisję Kwalifikacyjną” habilitacji – w sytuacji, kiedy nic „nie rokuje 
nadziei na jej zmianę” – ma zamiar „powtórnie ubiegać się o stopień doktora habi-
litowanego na podstawie innej pracy” (T). Lipski jako planowaną nową habilitację 
proponuje monografię na pograniczu historii i teorii literatury o tytule Modernizm 
polski jako prąd wielonurtowy, stwierdzając, że ideę takiej problematyki zarysował 
w Twórczości Jana Kasprowicza w latach 1891–1906 i w „nieopublikowanej, choć 
zatwierdzonej do druku przez IBL” pracy Nurty w literaturze Młodej Polski. (Próba 
modelowania geometrycznego), wygłoszonej jako referat w roku 1974 na IBL-owskiej 
sesji Literatura polska i rosyjska przełomu XIX i XX wieku (tekst ten zapewne padł 
łupem cenzury).

Lipski optymistycznie rysował perspektywę jednego roku potrzebnego na na-
pisanie takiej monografii. Jako „jedyną szansę realizacji” tego pomysłu widział 
zmianę swojego przydziału służbowego, tj. przejście do pracowni kierowanej przez 
Lotha. Jan Józef argumentował, że obecne zajęcie zostawia mu „niewiele czasu na 
własne prace historycznoliterackie”. W Pracowni Polskich Pseudonimów Literackich 
musiał wywiązywać się z obowiązków w pełnym wymiarze godzin przez cztery dni 
w tygodniu – inaczej niż osoby zatrudnione w pracowniach historycznoliterackich, 
dysponujące czasem na badania własne. Dla Jana Józefa ów rygor był tym sroższy, 

20 Współpraca Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych z urzędami i placówka-
mi naukowymi w latach 1973–1977. Jw.
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że po operacji serca (którą przebył na przełomie stycznia i lutego 1978) lekarz zo-
bligował go do „oszczędnego trybu życia, parogodzinnych odpoczynków poobiednich, 
wczesnego chodzenia spać itp.”, jak argumentował w podaniu do dyrekcji, wylicza-
jąc dodatkowo, iż jeden dzień w tygodniu nadal pracowałby w pracowni profesora 
Jankowskiego. Dzięki życzliwości Lotha – kolegi, z którym razem mieli być edyto-
rami dzieł Kasprowicza, obecnie zaś przyszłego formalnego przełożonego – Lipski 
mógł obiecać, że prace nad tym przedsięwzięciem nie kolidowałyby z pisaniem przez 
niego planowanej monografii (zapewne niezupełnie tak było...). Jan Józef zastrzegał 
też, że konsekwencją związaną z otrzymaniem zgody na przygotowanie habilitacji 
byłoby przesunięcie terminów dotyczących ukończenia przez niego trzeciego tomu 
monografii twórczości Kasprowicza i pracy o polskim ekspresjonizmie.

Na posiedzeniu prezydium dyrekcji IBL 28 VIII przyjęto pismo Lipskiego do wia-
domości – postanawiając przeprowadzić w tej sprawie rozmowę z profesorem Jan-
kowskim oraz przedłożyć podanie Lipskiego do decyzji dyrektorowi Klimowiczowi 21. 
Po trzech miesiącach (28 XI) dyrekcja IBL zgodziła się na prośbę Lipskiego: jeden 
dzień w tygodniu nadal zobligowany był do pracy na rzecz słownika pseudonimów 22. 

Jan Józef znalazł się więc znowu w pracowni historycznoliterackiej, w Pracow-
ni Literatury Okresu Młodej Polski. Jego obowiązki miały obejmować m.in. przy-
gotowanie kolejnej rozprawy habilitacyjnej, o co sam wnosił.

Trudna „re-habilitacja”: uznanie habilitacji Lipskiego z roku 1975

Rozprawy tej Jan Józef nie napisał, jednak na fali „karnawału Solidarności” (w IBL 
już 3 IX powstał Komitet Założycielski NSZZ Pracowników Nauki) powrócił temat 
zatwierdzenia jego habilitacji z 1975 roku, 15 lub 16 IX 1980 miało miejsce ogólne 
zebranie pracowników IBL „w sprawie zmian w życiu naukowym” 23. Podczas tego 
zebrania o charakterze wiecu (mówiono o konieczności rewizji podręczników szkol-
nych, utworzeniu narodowego planu edytorskiego, ograniczeniu kompetencji cen-
zury, a zwłaszcza kryteriów personalnych, domagając się jawnych i precyzyjnych 
kryteriów ocen tekstów) przedstawiono też wniosek, „aby CKK wybierana była przez 
Rady Naukowe w konsultacji ze związkowymi reprezentacjami pracowniczymi”; 
uczestnicy zażądali, by „podniesiono m.in. sprawę przyznania drowi J. J. Lipskie-
mu stopnia doktora habilitowanego”: „w trybie natychmiastowym CKK wycofała 
odmowę przyznania Janowi Józefowi Lipskiemu stopnia doktora habilitowanego” 
(zapisano w punkcie 12 części IV) 24.

Miesiąc później (15 X) piątka pracowników IBL, określająca się jako „Komisja 
Wnioskowa” (Jadwiga Czachowska, Mirosława Puchalska, Anna Grygo, Janusz 
Sławiński, Piotr Stasiński), skierowała do CKK pismo, informując o zebraniu z 15 IX, 
zwróciła uwagę na postulaty dotyczące właśnie CKK (jednym z punktów była spra-

21 Wyciąg z protokołu nr 15/78 z posiedzenia prezydium dyrekcji IBL w dniu 28 VIII (T).
22 Pismo z 28 XI 78, podpisał zastępca dyrektora do spraw naukowych doc. dr hab. S. Treugutt (T).
23 „Biuletyn Polonistyczny” 1988, z. 3, s. 47.
24 Wykaz dokumentacji spraw rozpatrzonych przez Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do 

spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów w dniu 25 maja 1981 r. AAN, zespół 1681 
(CKK), teczka nr 26. Dalej skrócony zapis: Wykaz dokumentacji.
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wa habilitacji Lipskiego) i poprosiła o poparcie swojego stanowiska, „i o pilną ich 
[tj. postulatów] realizację”. Przewodniczący CKK, profesor Witold Czachórski 
(1915–1995), 5 XI skierował pismo do przewodniczącego Rady Naukowej IBL, pro-
fesora Żółkiewskiego, informując, że z pismami takimi występować może jedynie 
Rada Naukowa, co też ta bezzwłocznie uczyniła. 11 XI 1980 na posiedzeniu Rady 
Naukowej IBL PAN (podczas którego m.in. nadano stopień doktora Włodzimierzowi 
Boleckiemu) dyskutowano ponownie o niezatwierdzonej habilitacji Lipskiego 25, po 
otrzymaniu listu przewodniczącego CKK. (List ten był reakcją czy to na pismo Ko-
misji Wnioskowej z 15 X, czy np. Komisji Koła NSZZ „Solidarność”.)

Żółkiewski krótko przypomniał całą sprawę. Ponieważ CKK nie odpowiedziała 
na pismo z listopada 1977, a „inne zabiegi także nie dały rezultatu”, Żółkiewski 
zaproponował wysłać list do CKK. Profesor Bogdan Zakrzewski powiedział, iż po-
ruszył kwestię habilitacji Lipskiego podczas swojej kadencji w CKK, jednak sprawę 
tak odwlekano, że aż upłynęła jego kadencja „i automatycznie sprawa ta została 
zaprzepaszczona”. Nie miał już możliwości przedstawienia jej w CKK 26. Profesor 
Jankowski przypomniał fakt, że równocześnie z kolokwium habilitacyjnym Lipskie-
go odbyło się kolokwium Lotha, i podsunął argument, że Loth otrzymał habilitację 
z Kasprowicza, mimo że zajmował się nim w doktoracie – „należałoby ten argument 
także wysunąć”. Profesor Jerzy Ziomek (1924–1990) nadmienił, że głosowanie było 
jednomyślne, superrecenzent zaś zgodził się z trzema pozytywnymi recenzjami. 
Docent Goliński zapytał – „jak długo mamy czekać na odpowiedź CKK?” Ktoś z sali 
dodał: „powinniśmy [...] jeszcze wspomnieć o braku odpowiedzi na poprzednie 
nasze pisma”. Po naniesieniu poprawek przez docenta Ryszarda Górskiego Rada 
Naukowa jednogłośnie upoważniła Żółkiewskiego do wystąpienia z pismem do CKK.

Podobnie ciągnęły się sprawy wniosków o nadanie tytułu profesora nadzwy-
czajnego innym pracownikom IBL – Jerzemu Łojkowi (dokumentacja przekazana 
do PAN w marcu 1975), Januszowi Sławińskiemu (marzec 1975), Lucylli Pszczo-
łowskiej (marzec 1975), Marii Karpluk (styczeń 1974); na zatwierdzenie czekały też 
dwie docentury – Janusza Maciejewskiego i Jacka Trznadla (od września 1978)...

Formalne pismo do CKK wysłane zostało zapewne już 12 XI 1980 27. Rozpoczę-
ła się długa i niełatwa batalia o zmianę decyzji, reakcją bowiem CKK było dopomi-
nanie się... o dokumentację sprawy (pismo od CKK z 21 XI 1980 i ponownie 
z 8 I 1981) 28. 

W IBL zaczęły działać niezależne związki zawodowe. 17 XI 1980 komisja Koła 

25 Rada Naukowa, posiedzenia w dniach 25 I, 6 V, 11 XI 1980, stenogram z posiedzenia 11 XI 1980. 
Archiwum IBL

26 Być może, to także prof. B. Zakrzewskiego miał na myśli przewodniczący CKK, mówiąc 29 III 1976 
o konieczności zmian kadrowych w sekcjach CKK, podczas posiedzenia, na którym obecny był 
zastępca kierownika Wydziału Nauki i Oświaty KC PZPR, prof. dr J. Rychlewski. Profesor Z. Salwa 
z Sekcji I (humanistycznej i społecznej) mówił wtedy, że nie są konieczne takie zmiany w tej sekcji 
(Współpraca CKK do spraw kadr naukowych z urzędami i placówkami naukowymi w latach 
1973–1977. Protokoły posiedzeń Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr 
Naukowych w 1976 roku. AAN, zespół 1681 áCKKñ, sygn. 7/4).

27 Wykaz dokumentacji.
28 Wykaz dokumentacji: G. R a k o w s k i  (przewodniczący CKK), list do prof. S. Żółkiewskiego, z 16 IV 

1981. 
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NSZZ „Solidarność” przy IBL PAN skierowała pismo do CKK. Ludzie poczuli się 
wolni. Zapanowała atmosfera, którą Ryszard Kapuściński, wspominając wówczas 
o sierpniowych strajkach na Wybrzeżu, określił jako „Święto Wyprostowanych 
Ramion, Podniesionych Głów” 29. A zatem czytamy w tym piśmie:

Komisja Koła NSZZ „Solidarność” ż ą d a  p o n a d t o  w y j a ś n i e n i a ,  k t o  n a p i s a ł  „s u p e r 
r e c e n z j ę” obalającą jednomyślną opinię Rady Naukowej i czworga wybitnych badaczy, a jeśli takiej 
super recenzji nie było – kto złożył wniosek o niezatwierdzenie habilitacji dra Lipskiego. O p i n i a  p u-
b l i c z n a  m a  p r a w o  z n a ć  t o  n a z w i s k o 30.

Pod listem podpisało się pięć osób: Anna Grygo, Irena Wyczańska, Włodzimierz 
Bolecki, Jan Zieliński i Janusz Lalewicz. Ktoś poirytowany – zapewne w CKK – 
podkreślił słowo „żąda”. Na liście tym znajduje się też adnotacja z 22 XI, że 21 XI 
odpowiedziano Żółkiewskiemu, a „żądanie” zostało bez odpowiedzi.

Po przesłaniu przez IBL dokumentów wymaganych przez CKK (22 XII 1980) 
długo przeciągano sprawę, powstały aż dwie kolejne opinie na temat habilitacji 
Lipskiego. Socjolog, profesor Antonina Kłoskowska, napisała pozytywną Opinię 
w sprawie odwołania dr Jana Józefa Lipskiego od negatywnej opinii Centralnej 
Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Naukowej Instytu-
tu Badań Literackich PAN o nadaniu w/w stopnia naukowego doktora habilitowa-
nego (datowaną na 27 II 1981).

Na wniosek Komisji Koła NSZZ „Solidarność” przy IBL z 16 II 1981 nieuznaniem 
habilitacji Lipskiego zajęła się profesor paleontologii, Zofia Kielan-Jaworowska 
(1925–2015), będąca wówczas przewodniczącą Komisji Prezydium PAN do spraw 
odwołań od krzywdzących decyzji z lat 1968–1980. W piśmie, które wpłynęło do 
biura CKK 9 III 1981, prosiła „o wyjaśnienie okoliczności dotyczących tej sprawy 
oraz powiadomienie o sposobie jej załatwienia przez CKK”. Znalazła się tam adno-
tacja – którą można było zinterpretować jako planowane (czy odbyte) spotkanie 
sekretarza CKK, profesora Gustawa Rakowskiego, z profesor Kielan-Jaworowską 
w dniu 27 IV. Jak tłumaczył przewodniczący CKK w liście z 16 IV 1981, stanowią-
cym odpowiedź na list Żółkiewskiego z 7 IV (określał on brak działań ze strony CKK 
jako lekceważenie zarówno całej Rady Naukowej, jak i indywidualnie każdego z jej 
członków), po nadesłaniu dokumentacji jako rzeczoznawcę powołano członka ko-
misji. Po zaprezentowaniu jego zdania „zaistniała konieczność zasięgnięcia opinii 
jeszcze jednego rzeczoznawcy”, który wciąż nie ujawnił swego stanowiska, mimo 
ponowienia prośby (rzeczoznawca obiecał przedstawić ocenę dorobku Lipskiego 
w maju). Przewodniczący CKK pisał, że ma nadzieję, iż Żółkiewski wytłumaczy 
członkom Rady Naukowej IBL, że wina nie znajduje się po stronie CKK.

Nie padły żadne nazwiska, ale prawdopodobnie chodziło o powołanie na rze-
czoznawcę, po opinii profesor Kłoskowskiej (członkini CKK), profesora Błońskiego. 
Zastanawiać się można, dlaczego „zaistniała konieczność zasięgnięcia opinii jeszcze 
jednego rzeczoznawcy”, skoro profesor Kłoskowska oceniła habilitację Lipskiego 
pozytywnie. Czy powód stanowiła krótko wyrażona przez nią wątpliwość związana 
z jej kompetencjami do oceniania pracy polonistycznej? Zadziwiające jest, że w do-

29 R. K a p u ś c i ń s k i, Notatki z Wybrzeża. „Kultura” 1980, nr 37, z 14 IX.
30 Wykaz dokumentacji.
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kumentacji CKK brak jakiegokolwiek śladu po interwencji IBL wysyłanej do CKK, 
zachowanej w archiwum IBL i wspominanej w korespondencji z lat 1980–1981, nie 
widać również znaków rozpatrywania sprawy Lipskiego w istniejącej dokumentacji 
CKK z lat 1977–1980... Trudno też do końca dać wiarę tłumaczeniom przewodni-
czącego CKK, wyglądającym jak mataczenie, kiedy popatrzymy na tę kwestię od 
drugiej strony. Otóż na piśmie z IBL do CKK z 12 XI znajdujemy przecież adnotację, 
żeby kopię listu wysłać do Jaremy Maciszewskiego (który wciąż piastował funkcję 
kierownika Wydziału Nauki KC PZPR). (W tamtym czasie Jan Józef zajmował się 
walką o zliberalizowanie cenzury – był ekspertem NSZZ „Solidarność” w ramach 
prac nad ustawowym uregulowaniem tej kwestii, stanowiącym jeden z punktów 
porozumień sierpniowych.)

Niedatowaną Opinię w sprawie odwołania dr J. J. Lipskiego napisał profesor 
Błoński (w dokumentacji znajduje się adnotacja dotycząca wpłynięcia opinii 29 IV 
1981) 31. Z wielką żarliwością podważał on zasadniczą tezę negatywnej recenzji 
profesora Władysława Lubasia z 1976 roku, będącą formalnym powodem odrzu-
cenia habilitacji Lipskiego. Oto słowa Błońskiego: 

o tożsamości tematu nie można [...] mówić w odniesieniu do całości, takich jak „twórczość pisarza”, 
„gatunek”, „styl epoki”, „prąd literacki” itd. W tym bowiem przypadku należałoby wykluczyć możliwość 
pisania kolejnych rozpraw o Dziadach i Panu Tadeuszu, o tragedii antycznej lub nawet symbolizmie. 
Analogicznie w innych dziedzinach wiedzy: doktorat poświęcony półprzewodnikom, zaimkom czy cho-
robom wątroby wykluczałby rozprawę habilitacyjną na wymienione „tematy” 32.

Błoński przypominał, że twórczość Kasprowicza dzieliła się „przynajmniej na 
trzy etapy” (naturalizm, modernizm, literatura oparta na stylizacji ludowej): 

w polskiej literaturze znaleźć można kilkunastu pisarzy, których twórczość dzieli się na wyraźnie różne 
etapy: każdy z tych etapów daje się zinterpretować raczej w ramach prądu, który reprezentuje, aniżeli 
wewnątrz całości, jaką miała być „twórczość jednego pisarza 33.

Profesor pisał z pasją o konserwatyzmie, a nawet anachronizmie wiary „w bio-
graficzno-psychologiczną interpretację dzieła literackiego”, z której wynika pogląd, 
że całość twórczości stanowi jeden temat badawczy. Mocno zaznaczał, że rozprawy 
Lipskiego poświęcone są odmiennym tematom „i to nawet przy najszerszym rozu-
mieniu terminu: »temat«: m ó w i ą  o  c z y m ś  i n n y m  i  m ó w i ą  i n a c z e j”. 
Nadmieniał, że podkreślali to już recenzenci pracy habilitacyjnej. Broniąc nauko-
wości Lipskiego przed zarzutem, że jest on krytykiem literackim, Błoński swoją 
opinię rozpoczynał stwierdzeniem:

jak na ogół bywa wśród polonistów, dr Lipski rozpoczął swą działalność jako krytyk i pozostał nim 
stosunkowo długo, skoro w latach 1950–1975 ogłosił przeszło półtorej setki artykułów, recenzji i szki-
ców w najważniejszych pismach [...] 34.

Podkreślał wielkie znaczenie naukowe monografii Lipskiego, która nie tylko jest 
monografią Kasprowicza, ale czymś więcej. Twierdził, że to praca także o prądach 

31 Wykaz dokumentacji.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
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literackich. Plastycznie zarysował obraz, jak to, „uzbroiwszy się w nożyczki i klej”, 
w parę tygodni można zmontować z niej inną, kompletną rozprawę zatytułowaną 
Współistnienie prądów literackich w okresie Młodej Polski. Prezentował Lipskiego 
jako badacza nie ograniczającego się do jednego tematu, 

świadomego metodologicznie i filozoficznie (nie dość wyraźnie podkreślano może orientację dra Lipskie-
go w historii idei i problematyce stricte filozoficznej), biegłego komparatystę (udział w zbiorowej historii 
ekspresjonizmu pod red. prof. Weissteina z Bloomington, ogłoszonej staraniem Międzynarodowego 
Towarzystwa Literatury Porównawczej) i sprawnego wydawcę, słowem, polonistę kompletnego 35.

Błoński zdecydowanie mówił:

wymagania stawiane pracy habilitacyjnej rozprawa dr Lipskiego spełniała z naddatkiem, zaś jej uster-
ki (nadmierna niekiedy szczegółowość, unikanie wartościowania) nie miały nic wspólnego z zarzutem 
powtarzania raz już opracowanego tematu, zarzutem, który zrodzić się mógł tylko z niedokładnej lek-
tury i anachronicznych założeń metodologicznych 36.

Pięć i pół stronicy opinii Błońskiego, mocnej, kompetentnej i pełnej przekonu-
jącej argumentacji, bardzo szczegółowej – stanowiło w gruncie rzeczy kolejną już 
bardzo pozytywną recenzję habilitacji.

W dokumentacji znajdziemy jeszcze pismo przewodniczącej Komisji Prezydium 
PAN do spraw odwołań od krzywdzących decyzji w latach 1968–1980, z 20 V 1981, 
w którym mowa jest o braku odpowiedzi CKK na odwołania z lat 1977 i 1980. 
Profesor Kielan-Jaworowska przypominała fakty (dzięki czemu można zrekonstru-
ować wydarzenia z roku 1975), a także „okoliczności, których nie udało się Komisji 
wyjaśnić” 37. Informowała, iż komisja podjęła działania na wniosek Koła NSZZ 
„Solidarność” przy IBL. Odwoływała się do ostrej opinii Błońskiego, podważającego 
merytoryczne zarzuty Lubasia. Kielan-Jaworowska stwierdzała, że zarówno Lipski, 
jak Zakrzewski (jego superrecenzję zlekceważono, on sam zaś nie został nawet 
powiadomiony o posiedzeniu, na którym miała być rozpatrywana) powinni „otrzy-
mać satysfakcję moralną”.

Na tę wypowiedź zareagował przewodniczący CKK do spraw Kadr Naukowych, 
profesor Czachórski (otrzymał kopię). 7 VI napisał do prezesa PAN, profesora Ale- 
ksandra Gieysztora, o krzywdzeniu CKK uogólnieniami (taka obrona mogła wska-
zywać na wyjątkowość przypadku Lipskiego).

Zatwierdzenie habilitacji – po sześciu latach

Habilitacja Lipskiego została zatwierdzona podczas obrad Sekcji Nauk Humani-
stycznych i Społecznych CKK 6 V 1981 38. Sprawę rozpatrzono, jak wspominał 
autor negatywnej opinii z 1976 roku, profesor Lubaś, szybko i w nieco dziwnym 

35 Ibidem.
36 Ibidem.
37 Ibidem. Dokument podpisała prof. Kielan-Jaworowska, domagająca się interwencji w sprawie 

habilitacji Lipskiego. 
38 Protokół posiedzenia Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych, które odbyło się 6 maja 1981 r. 

AAN, zespół 1681 (CKK przy Prezesie Rady Ministrów, 1973–1985), teczka nr 26 (poprawiłem 
niewątpliwe literówki: „prawan”, „dojrzyła”, „wykaładnię”).
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trybie. Wszystko odbyło się wtedy, kiedy Lubaś właśnie wyszedł do bufetu 39... Było 
to bardzo ciekawe posiedzenie. Przepadł na nim (3 głosy na „tak”, 12 na „nie”, 
5 „wstrzymujących się”) m.in. wniosek o nadanie profesury Witoldowi Nawrockiemu 
(1934–2013), późniejszemu, źle wspominanemu przez Głowińskiego, dyrektorowi 
IBL (Głowiński na okres jego rządów używa określenia „smuta” 40), uchwalony został 
wniosek dla profesury Marii Podrazy-Kwiatkowskiej (rzeczoznawca: Mieczysław 
Klimowicz), Janusza Sławińskiego (rzeczoznawca: Andrzej Lam) i Jerzego Łojka 
(rzeczoznawca: Janusz Tazbir). A zatem: to posiedzenie okazało się zdecydowanie 
inne od tych sprzed Sierpnia 1980.

Profesor Klimowicz przed głosowaniem w sprawie Sławińskiego powiedział: 
„mamy tutaj okazję naprawić niewątpliwą krzywdę, jaka została wyrządzona temu 
pracownikowi naukowemu, który cieszy się opinią jednego z najwybitniejszych 
teoretyków i to nie tylko w Polsce, ale i za granicą”. Wspominał o tym, że wstrzy-
manie jego awansu „było problemem moralnym w polonistyce” 41.

Pod numerem 66/0 w części V teczki z posiedzenia sekcji (Odwołania od decy-
zji CKK) umieszczono sprawę habilitacji Lipskiego. Odnotowano dwie pozytywne 
opinie rzeczoznawców – profesor Kłoskowskiej i profesora Błońskiego.

Podczas posiedzenia toczyła się długa nie tyle dyskusja, ile rozmowa, będąca 
po części uświadomieniem sobie błędów (Zdzisław Cackowski 42), po części próbą 
zaciemnienia obrazu i przerzucenia współodpowiedzialności za niezatwierdzenie 
habilitacji Lipskiego (niesłusznie) na... IBL (!) i na autora pozytywnej superrecenzji, 
profesora Zakrzewskiego (Witold Hensel, Adolf Dobieszewski) – prostowała ten błąd 
Kłoskowska.

Warto poznać całościowy zapis tej wymiany zdań:

Prof. Z. Cackowski: na mnie obie recenzje, zwłaszcza Pana Profesora Błońskiego, zrobiły wrażenie 
tak stanowcze, że bez wahania będę głosował pozytywnie, a jednocześnie czuję się nie bardzo. Prawdo-
podobnie przedtem głosowałem negatywnie, bo prawie jednomyślnie Sekcja [w roku 1976 – Ł. G.] gło-
sowała negatywnie. Muszę się podzielić pewnym niesmakiem. Podejrzewam, że błąd był w II recenzji. 
Szkoda, że nie ma prof. Lubasia 43. Dwukrotnie głosowano prawie jednomyślnie negatywnie, teraz 
prawdopodobnie jednomyślnie pozytywnie. Może rozważyć, jak my rozpatrujemy odwołania. Może każ-
de odwołanie wypada pozytywnie.

Prof. A. Lam: rozwijając to, o czym mówił prof. Błoński, może warto jeszcze dodać, że prace Lip-
skiego w bardzo istotny sposób przyczyniły się do zmiany poglądów na współistnienie prądów w okresie 
Młodej Polski, a więc na typologię współistniejących prądów. Dotyczy to nie tylko zjawisk prekursorskich 
w stosunku do kierunków awangardowych (praca Lipskiego np. o Micińskim, która wydobywała ele-
menty prekursorskie w stosunku do nadrealizmu), ale dotyczy to przede wszystkim ekspresjonizmu.

Lipski wykazał w sposób przekonujący, że nie tylko [o] prekursorstwo w stosunku do ekspresjo-
nizmu w Młodej Polsce chodzić może, ale przesunął wręcz – co było bardzo istotnym posunięciem – datę 
początku polskiego ekspresjonizmu przed powstanie „Zdroju” poznańskiego w [19]17 roku tak, że nie 
tylko uczynił ją zbieżną z powstaniem zjawisk porównywalnych w innych literaturach europejskich, 
ale pod pewnymi względami dostrzegł nawet ich obecność w literaturze polskiej wcześniej, i właśnie 

39 W. L u b a ś, list do Ł. Garbala, z 17 VI 2013.
40 M. G ł o w i ń s k i, Kręgi obcości. Opowieść autobiograficzna. Kraków 2010, s. 426–429.
41 Protokół posiedzenia Sekcji Nauk Humanistycznych i Społecznych, które odbyło się 6 maja 1981 r. 

AAN, zespół 1681 (CKK przy Prezesie Rady Ministrów, 1973–1985), teczka nr 26.
42 Znany filozof marksista, profesor z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
43 Prof. Lubaś poszedł wówczas do bufetu, o czym już tu wspomniano.
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II część rozprawy o Kasprowiczu pod tym względem stanowiła pozycję szczególnie ważną. Zajmując się 
ekspresjonizmem, Lipski stał się również – po mniejszych, co prawda, ale ważnych rozprawach – kom-
paratystą, śledząc bardzo uważnie losy i perypetie ekspresjonizmu niemieckiego i porównując przebieg 
rozwoju ekspresjonizmu niemieckiego z ekspresjonizmem polskim. Zwłaszcza zajmował się niemiec-
kimi dramatopisarzami ekspresjonistycznymi. Opracował też bardzo gruntownie hasło dotyczące 
ekspresjonizmu polskiego, które zamieszczone będzie w przewodniku encyklopedycznym po literaturze 
polskiej.

Prof. J. Fisiak: Mnie się wydaje, że nie powinniśmy się tutaj chować za parawanami, które bardzo 
wygodnie powstały, tylko trzeba prawdzie spojrzeć w oczy i sprawę rozwiązać tak, jak ona powinna być 
rozwiązana. Byliśmy w określonej sytuacji politycznej, były naciski polityczne, schowaliśmy się za pa-
rawan stosunkowo niekompetentnego recenzenta, który nie reprezentował własnej dziedziny. Żaden 
rzeczoznawca się tego nie podjął, podjął się ktoś z dziedziny pokrewnej. Moim zdaniem, sprawa była 
bez precedensu, mogliśmy na nią patrzeć w taki czy inny sposób, w jaki ona była naświetlona. Jeśli 
sytuacja dojrzała do tego, jesteśmy w sytuacji takiej, że powiedzieliśmy sobie raz na zawsze, że za po-
glądy polityczne nie możemy nikogo karać, jeśli [Lipski] jest kompetentny w swojej dyscyplinie. Uważam, 
że wszelaka dalsza dyskusja – moim zdaniem – jest zbędna. Bez precedensu – moim zdaniem – było 
zdyskwalifikowanie prof. Zakrzewskiego, który jest wielkiej klasy specjalistą, a dano [posłuch], bądź co 
bądź, osobie, która stoi z boku.

Poważam prof. Lubasia za jego własne prace, ale on nie jest literaturoznawcą. Dlatego moje częste 
pytania, dlaczego nie ma recenzentów kompetentnych (spr[awy] rusyc[ystyczne] recenzuje polon[ista]) 
Mnie się wydaje, że wina leży na kilku płaszczyznach, wina leży również po stronie prezydium. Nikt nie 
zaprotestował, ale myśmy dali taką tutaj wykładnię, jak ocenić sprawę. Dalsza dyskusja, czy prof. 
Lubaś przekonał, czy nie – będzie, moim zdaniem, miała ton zupełnie fałszywy.

Prof. M. Klimowicz: Ja tylko chciałem przypomnieć, że nie słyszałem, aby zostały zgłoszone jakie-
kolwiek merytoryczne zastrzeżenia – czy to w recenzjach, czy dyskusjach. Natomiast jedyną sprawą 
był stosunek pracy doktorskiej do habilitacyjnej. Dzisiaj recenzenci jak najbardziej kompetentni wy-
jaśnili to w sposób jednoznacznie przekonywający i chyba jedyną sprawą, jaką możemy zrobić – to 
głosować.

Prof. B. Białokozowicz: Nie byłem w poprzedniej kadencji. Po raz pierwszy spotykam się z całą 
sprawą. Pomijając wszelkie sprawy pozanaukowe, musiały być uzasadnienia takie czy inne naukowe. 
Ponieważ ja nie byłem poprzednio, proszę o odczytanie tego uzasadnienia.

Prof. A. Dobieszewski: Przypominam sobie tę sprawę, ponieważ byłem członkiem tej Sekcji w po-
przedniej kadencji. Ja zgadzam się z prof. Fisiakiem w tych kwestiach, które powinny stanowić podsta-
wę naszych recenzji.

Sprawę Lipskiego przypominam sobie dobrze. Nigdy w naszej Sekcji nie stała sprawa prawomyśl-
ności czy nieprawomyślności pana Lipskiego. Naprawdę, nigdy ta sprawa u nas nie stała i znamy się 
tu doskonale, i nasza Sekcja na ogół nie kieruje się jakimiś takimi naciskami czy sugestiami pozanau-
kowymi. Natomiast sprawa wyglądała w sposób następujący:

Prof. Zakrzewski wniósł uwagi dotyczące warsztatu. Bardzo pozytywnie ocenił dorobek i pracę pana 
Lipskiego, natomiast uwagi pana prof. Zakrzewskiego dotyczyły warsztatu; nowoczesny, nienowoczesny 
[uwaga: w recenzji Zakrzewskiego nie było a n i  s ł o w a  krytyki! – Ł. G.] – i stąd w naszej Sekcji sta-
nęła kwestia, aby powołać jeszcze jednego recenzenta. Hasło wywoławcze zgłosił pan prof. Zakrzewski, 
po takim haśle wywoławczym powołano prof. Lubasia, który to hasło rozszyfrował, pogłębił. Natomiast 
nie sądzę, abyśmy my, tu w Sekcji kierowali się jakimiś względami – i zdaje się – po prostu opinia prof. 
Lubasia później przeważyła. Ja również będę głosował za, argumenty prof. Kłoskowskiej i prof. Błoń-
skiego przekonują mnie.

Prof. A. Kłoskowska: Moja pamięć z tego drugiego posiedzenia rejestruje sprawę nieco inaczej, niż 
przedstawił to pan prof. Dobieszewski, ale sądzę, że nie warto w tej chwili wnikać w te sprawy – raczej 
przejść do głosowania i raczej nie zastrzegać, czego już nigdy nie będziemy robili; były sytuacje, w któ-
rych robiliśmy już różne rzeczy, ale w tej chwili jest taka sytuacja, że możemy robić rzeczy względnie 
najrzetelniejsze.

Prof. B. Białokozowicz: Jeśli można odczytać recenzję prof. Lubasia... ponieważ nie byłem w CKK 
– jakich argumentów użyto?

Prof. W. Hensel: Że zakresy prac się pokrywają. Ja bym proponował, żebyśmy przerwali dyskusję, 
ale niezależnie od tego, co się stało w CKK, należy wyrazić ubolewanie, że własna Rada Naukowa nie 
zgłosiła odwołania od tej decyzji [!].

II-3.indd   219 2017-06-12   12:46:21



MATERIAŁY I NOTATKI220

Prof. Z. Cackowski: W takim razie podwójne ubolewanie należałoby wyrazić – również z tego po-
wodu, że jednak u nas maleńki przynajmniej błąd został popełniony, jeśli chodzi o dobór recenzentów 44.

20 głosów złożono za uznaniem odwołania (czyli za zatwierdzeniem habilitacji 
Lipskiego), 1 – przeciw, 2 się wstrzymały.

Dwadzieścia dni po tym posiedzeniu sekcji, 25 V 1981, odbyło się posiedzenie 
Prezydium CKK 45. Spośród spraw dotyczących odwołań habilitacja Lipskiego była 
rozpatrywana jako pierwsza (z numerem I/66). Głosowało 13 członków prezydium. 
Głosowanie nie było, jak np. w przypadku wcześniejszych nominacji profesorskich 
Podrazy-Kwiatkowskiej, Sławińskiego, Łojka, jednomyślne: padł 1 głos przeciwko 
uwzględnieniu odwołania, 3 osoby wstrzymały się, ale większość – 9 osób – głoso-
wała „za” 46.

Jeszcze tego samego dnia, 25 V, przewodniczący CKK do spraw Kadr Naukowych 
przy Prezesie Rady Ministrów, profesor Czachórski podpisał list do „Obywatela 
Dyrektora” IBL, w którym powiadamiał, iż CKK zatwierdziła uchwałę Rady Nauko-
wej IBL z 30 X 1975 „w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowa-
nego nauk humanistycznych w zakresie historii literatury polskiej” (T) 47.

Zauważmy, że o zmianach w ocenie pracy Lipskiego w ciągu tych sześciu lat 
nie decydowały względy merytoryczne. Nie przedstawił on nowej książki habilita-
cyjnej – zatwierdzono po prostu nie uznawaną dotąd decyzję Rady Naukowej. 
Zmienił się jednak klimat, otoczenie społeczne. To przecież okres „karnawału So-
lidarności”. Znacząco zmienił się skład Sekcji CKK, ale obrady – tak samo, jak sześć 
lat wcześniej – prowadził przewodniczący tej sekcji profesor Hensel.

W CKK, którego biuro mieściło się, jak w roku 1976, w pokoju 2014 Pałacu 
Kultury i Nauki, rok 1981 wiązał się już z trzecią kadencją. W tym roku nominacje 
profesorskie przegłosowano m.in. dla Andrzeja Walickiego, Feliksa Tycha, Broni-
sława Geremka, ale też i dla dendrologa – Macieja Giertycha 48... A doskonałym 
symbolem meandrów habilitacji Jana Józefa jest Zawiadomienie o nadaniu stopnia 
naukowego doktora habilitowanego. Jako data decyzji zatwierdzającej widnieje 25 V 
1981, a pismo powstało 4 VI (zarazem przekreślono wcześniejsze daty niezatwier-
dzenia: 5 VII i 7 IX 1976) 49.

Odnotujmy symboliczny gest dyrekcji IBL, mający też praktyczne znaczenie: 

44 Protokoły posiedzeń Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych 
w 1981 roku, sygn. 7/10. Protokół Nr 5/81 posiedzenia Prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyj-
nej do spraw Kadr Naukowych przy Prezesie Rady Ministrów w dniu 25 maja 1981 r. AAN, zespół 
1681 (CKK), k. 123.

45 Ibidem. W skład Prezydium CKK wchodzili wówczas: Andrzej Bartnicki, Witold Hensel, Tadeusz 
Krzymowski, Stanisław Nawrocki, Zbigniew Salwa, Stefan Ślopek, Tadeusz Śliwiński, Roman  
Teisseyre, Witold Czachórski (przewodniczący), Zbigniew Jedliński i Jan Nielubowicz (zastępcy 
przewodniczącego), Gustaw Rakowski (sekretarz). 

46 Trudno powiedzieć, skąd 13 głosów – może była to literówka?
47 Loth wspomina, że w tym okresie przy CKK działała specjalna komisja wyjaśniająca wcześniejsze 

negatywne decyzje (może raczej chodziło o PAN).
48 Współpraca Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw Kadr Naukowych z urzędami i placówka-

mi naukowymi w latach 1973–1977. Protokoły posiedzeń Prezydium Centralnej Komisji Kwalifika-
cyjnej do spraw Kadr Naukowych w 1981 roku. AAN, zespół 1681 (CKK), sygn. 7/10. 

49 Zawiadomienie o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego J. J. Lipskiego (T).

II-3.indd   220 2017-06-12   12:46:21



ŁUKASZ GARBAL   Jan Józef Lipski w Instytucie Badań Literackich 221

postanowiła ona przyznać Lipskiemu dodatek za stopień naukowy doktora habili-
towanego (600 zł) z wyrównaniem od 1 XI 1975 50. A zatem uznała, że Jan Józef był 
doktorem habilitowanym faktycznie już wtedy, brakowało jedynie nominalnego 
zatwierdzenia 51. Na 3 VII datowane było tymczasowe zaświadczenie o nadaniu 
Lipskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego uchwałą z dnia 30 X 1975, 
podpisane przez przewodniczącego Rady Naukowej IBL, profesora Żółkiewskiego.

 Po pomyślnym zakończeniu sprawy habilitacji Lipski uczestniczył w IBL-owskiej 
konferencji naukowej Literatura źle obecna. (Rekonesans), zorganizowanej w dniach 
27–30 X 1981. Wygłosił tam referat Ojczyzna Antygony 52, m.in. o prozie Henryka 
Grynberga. W tym czasie docent Loth wystosował pismo, w którym prosił o powo-
łanie Lipskiego na stanowisko docenta w IBL. Rada Naukowa IBL na posiedzeniu 
6 XI „przy 32 głosach popierających” postanowiła o to wystąpić. Nikt nie był prze-
ciw, cztery osoby nie głosowały (T). Jak wspomina Loth, w IBL nie zdążono wysłać 
tego pisma do PAN przed 13 XII 1981 53.

W poniedziałek 14 XII Lipski poszedł rano do IBL, gdzie, „bodaj jedyny raz 
w życiu [...] tak silnie zdenerwowanego” widział go profesor Głowiński: „Chyba na 
kogoś czekał, mówił, że musi się przedostać do robotników z Ursusa. Tam właśnie 
go aresztowano” 54. Lipski pojechał do strajkujących robotników w Ursusie: „spra-
wą honoru było nie kryć się, lecz jako demokratycznie wybrany członek władz 
Regionu być z robotnikami”, powiedział przed sądem 55.

Organa ścigania oskarżyły Lipskiego „o nieprzestrzeganie dekretu z dnia 13 XII 
1981, tj. o czyn przewidziany w 46 pkt. 1 i 2 dekretu [...]” 56, tym samym „został 
zastosowany” przeciwko Janowi Józefowi „środek zapobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztowania [...] z uwagi na to, że sprawa prowadzona [była] w postępo-
waniu doraźnym oraz [że dostrzeżono] znaczny stopień społecznego niebezpieczeń-
stwa czynu” 57. Dokument ten – wraz z dołączoną, ocenzurowaną krótką wiadomo-
ścią od Lipskiego – przekazano do jego mieszkania. Jan Józef pisał do żony:

Kochana Myszko! W związku z czekającą mnie ewentualnie sprawą w związku ze strajkiem ursu-
skim, proszę Cię, daj pełnomocnictwa Janowi Olszewskiemu. 

Całuję Jaś
16 XII 81 Jan Józef Lipski 58.

50 Pismo z 29 VI 1981, sygnowane przez zastępcę dyrektora do spraw ogólnych doc. dr. hab. R. Gór-
skiego (T).

51 Nie wiem, czy wyrównanie takie było obligatoryjne, czy wynikało z samodzielnej decyzji dyrekcji 
IBL.

52 J. J. L i p s k i, Ojczyzna Antygony. W zb.: Literatura źle obecna. (Rekonesans). Londyn 1984. (Zbiór, 
jak to wówczas było w zwyczaju, aby chronić autorów krajowych przed represjami, opatrzono 
formułą o publikacji tekstów bez wiedzy i zgody autorów.) Referat przedrukowany został też w dru-
gim obiegu (w zb.: Literatura źle obecna. áRekonesansñ. Materiały z konferencji naukowej IBL PAN 
z dn. 27–30 X 1981. Kraków 1986).

53 R. L o t h, list do Ł. Garbala, z 8 X 2011.
54 G ł o w i ń s k i, Kręgi obcości, s. 418.
55 AIPN, 960/1336.
56 Archiwum domowe Jana Józefa Lipskiego, poz. 1475.
57 Pismo Prokuratury Rejonowej dla dzielnicy Warszawa-Ochota, z 17 XII 1981. Jw.
58 Ibidem.
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Była to pierwsza wiadomość, jaka dotarła do Marii Lipskiej o losach męża. 
Wkrótce została ona sama – mąż w areszcie, syn i córka internowani (i to w dwóch 
bardzo oddalonych od siebie ośrodkach – Jan Tomasz Lipski w Uhercach Mineral-
nych na południe od Przemyśla, a Agnieszka Lipska-Onyszkiewicz, internowana 
ponad dwa miesiące później, w Gołdapi, kilkaset metrów od granicy polsko-radziec-
kiej).

Starania o zwolnienie Lipskiego z więzienia

Maria Lipska natychmiast rozpoczęła starania o uwolnienie męża, powiadomiła też 
o jego zatrzymaniu miejsce pracy, czyli IBL 59 (do którego trafiła także informacja 
z prokuratury rejonowej áTñ), i zwróciła się o zaświadczenie lekarskie do doktora 
w Londynie leczącego Lipskiego na serce. Sprawa Jana Józefa miała toczyć się 
w trybie doraźnym i to przed sądem wojskowym – na mocy ustawodawstwa bliżej 
jeszcze nie znanego.

Zaświadczenie od dra Magdiego H. Yacouba (ur. 1935), który operował Lipskie-
go w 1978 roku w Londynie, stwierdzało „absolutną konieczność” badań „w prze-
ciągu najbliższych czterech, pięciu tygodni” 60. Nie był to dokument poświadczają-
cy nieprawdę – we wrześniu 1981 Lipski trafił przecież do szpitala w Gdańsku, 
wszczepiona zastawka miała zresztą być kontrolowana co dwa lata (co stwierdzał 
lekarz, było to „absolutnie niezbędne”; Lipski przebywał w Londynie w okresie: 
15 III – 11 IV 1980, w pierwszych miesiącach 1982 roku wypadał zatem termin 
kolejnej kontroli).

Lipska wspominała, że w IBL poparcie dla jej męża było bardzo spontaniczne. 
Pamiętała też interwencje prymasa Józefa Glempa, biskupa Bronisława Dąbrow-
skiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Leszka Proroka. W staraniach o zwolnienie Lip-
skiego pomagała jej Krystyna Iwaszkiewiczowa (wysłała m.in. 15 III 1982 list do 
Wojciecha Jaruzelskiego, do Urzędu Rady Ministrów – bez odpowiedzi) i koleżanka 
Lipskiego z IBL, Brodzka (znów zbierająca podpisy w instytucie 61; razem z Krysty-
ną Dąbrowską 11 III napisały do biskupa Dąbrowskiego). Jak pamięta Loth, po-
parcie w IBL dla Lipskiego było ogromne: „koledzy z pracowni pozawarszawskich 
solidaryzowali się z naszymi, warszawskimi działaniami w sprawie JJL” 62. Ciekawe 
wydaje się to, że spośród 109 podpisów tylko jeden jest nieczytelny. (Zauważmy tu 
różnicę skali poparcia w porównaniu z podobnym listem, także inicjatywą Brodzkiej, 
z roku 1977, o którym jako o „pęknięciu” wspominał Głowiński.)

Osoba Jana Józefa budziła nienawiść w kierowniczych kręgach resortu spraw 
wewnętrznych. Na kartce z informacją pułkownika Hipolita Starszaka, awizującej 

59 Notatki M. Lipskiej (dwie karty A4, rkps) w związku z podjętymi działaniami po aresztowaniu 
J. J. Lipskiego, z 16 XII. Archiwum domowe Jana Józefa Lipskiego, poz. 1475.

60 Tłumaczenie zaświadczenia lekarskiego z 12 I 1982, dokonane przez tłumacza przysięgłego. AIPN, 
0204/1421, t. 9, k. 100. Tłumacz przysięgły został znaleziony najprawdopodobniej dzięki pomocy 
Hanny, żony Antoniego Macierewicza (pracującej w IBL), mieszkał w tym samym domu.

61 Zdjęcie tego apelu (nr 33, między s. 80–81) opublikowano w zbiorze Jan Józef. Spotkania i spojrze-
nia. Książka o Janie Józefie Lipskim (Red. A. B r o d z k a, M. P u c h a l s k a, J. J e d l i c k i, 
R. L o t h. Warszawa 1996).

62 L o t h, list do Garbala, z 8 X 2011.
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list weteranów „Baszty”, ktoś zanotował: „czy podpisy są oryginalne?” 63 Niestety 
– dla władzy – były oryginalne, nie udało się skompromitować tego protestu, zwłasz-
cza że wkrótce przyszły kolejne (trudno dziś nie podziwiać skali działań podjętych 
w obronie męża, córki i syna, prowadzonych przez Marię Lipską). Ktoś (w MSW?) 
na proteście kombatantów z „Baszty” w reakcji na słowa „docent historii literatury 
PAN” dopisał ze złością: „? nie jest docentem!”

Od końca stycznia zaczęły przychodzić z Zachodu do MSW „setki listów z żą-
daniem uwolnienia J. J. Lipskiego. Treść tej korespondencji – w zasadzie jedno- 
brzmiącej” 64, wskazywała według funkcjonariusza Biura Śledczego MSW, że po-
wstały one w ramach kampanii zorganizowanej przez Amnesty International.

Usunięcie Lipskiego z pracy w IBL

W tamtym czasie w IBL finalizowana była sprawa awansu Lipskiego na docenta, 
zaakceptowana przez Radę Naukową trzy miesiące wcześniej. W piśmie z 2 II 1982 
dyrektor IBL, Ryszard Górski, prosił profesora Zdzisława Kaczmarka, sekretarza 
naukowego PAN, o powołanie z dniem 1 XII 1981 (a więc – wstecznie, jak to było 
częste) Lipskiego na stanowisko docenta. Informował przy tym zapobiegawczo, że 
„posiada pokrycie finansowe w osobowym funduszu płac” (wynagrodzenie zasad-
nicze miało wynosić 5900 zł). Do pisma dołączono wyciąg z protokołu Rady Nauko-
wej, z datą 2 II 1982 (T).

Pomyśleć by można, że to tylko czysta formalność i że stanie się to, o co prosił 
Górski. Lipskiego jednak nie awansowano, a przeciwnie – stracił pracę w IBL. 16 III 
minęły trzy miesiące jego nieobecności w instytucie, spowodowanej aresztowaniem 
po pacyfikacji strajku w „Ursusie”. Tym samym na mocy ówczesnego kodeksu 
pracy (art. 66, §1) Lipskiego umowa o pracę w IBL automatycznie wygasła 65. Wy-
daje się, że dyrekcja IBL nie była w stanie zrobić nic więcej poza ewentualnymi 
staraniami o jego ponowne zatrudnienie. Opinia radcy prawnej, sporządzona 15 III, 
nie zawierała w ogóle rozważań o możliwościach obejścia tego przepisu, mimo że 
była korzystna dla Lipskiego w sensie finansowym – co jednak nie wydawało się 
wielką pociechą 66.

Niestety, nie udało się ustalić, kiedy Lipski dowiedział się o zwolnieniu z pracy, 
czy w ogóle spodziewał się tego. List z 16 III 1982, adresowany do aresztu przy 
ul. Rakowieckiej, dotarł do niego dopiero 9 IV (przebywał wówczas w Instytucie 
Kardiologicznym w Aninie; Sąd Wojewódzki przesłał pismo z 17 III do Anina z datą 
26 III, domagając się pokwitowania odbioru przez Lipskiego) (T). 

Lipski został zwolniony z więzienia z powodów zdrowotnych, wobec konieczno-
ści pilnych badań w Londynie. Władzom bynajmniej ta decyzja nie przyszła łatwo, 
w dokumentacji zachowały się ustalenia na temat tego, czy taki zabieg możliwy 

63 AIPN, 0204/1421, t. 9, k. 102 n.
64 Notatka z 25 II 1982 (Warszawa). AIPN, 0365/111/1, k. 121.
65 Pismo z 17 III 1982 (T).
66 Radca prawna stwierdziła, że Lipski mimo aresztowania nie stracił prawa do ekwiwalentu pienięż-

nego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a tego niewykorzystanego urlopu było dużo: 42 dni 
z roku 1982 i 28 z poprzedniego.
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byłby w Polsce. Dopiero po stwierdzeniu zbyt dużego ryzyka zdecydowano o „hu-
manitarnym” wypuszczeniu Jana Józefa, który jednak, wbrew oczekiwaniom władz, 
po ogłoszeniu decyzji o wszczęciu procesu przeciw członkom KOR-u heroicznie 
wrócił z Londynu, spodziewając się uwięzienia. 

Jeszcze przed powrotem Lipskiego, 7 IX 1982, Naczelna Prokuratura Wojskowa 
poprosiła o opinię o nim dyrekcję IBL (T). 16 IX dyrektor Ryszard Górski odpowie-
dział, że prześle taką opinię po zwróceniu przez PAN akt Lipskiego. Dział Kadr 
oddał je z datą 9 IX, dyrektor IBL przekazał Naczelnej Prokuraturze Wojskowej 
opinię o Lipskim (bardzo dobrą) z datą 24 IX. Dyrektor pisał o nim jako, „w chwili 
obecnej, [o] najwybitniejszym interpretatorze i znawcy twórczości Jana Kasprowi-
cza”, który „dzięki bogatemu dorobkowi naukowemu zdobył uznanie w środowisku 
polonistycznym jako wybitny badacz literatury okresu modernizmu i literatury 
współczesnej”. Ryszard Górski dodawał, że Lipski „był pracownikiem o wysokich 
walorach osobistych, sumiennym, obowiązkowym, koleżeńskim, cieszącym się 
uznaniem i szacunkiem” kolegów i przełożonych.

Jan Józef formalnie przestał pracować w IBL 16 III 1982, ale dopiero ponad rok 
później, 9 V 1983, kierownik Działu Kadr w IBL, Janina Jach, wydała list obiegowy, 
w którym miały być pokwitowane wszystkie ewentualne zobowiązania Lipskiego 
wobec IBL, takie jak pożyczki w kasie zapomogowo-pożyczkowej, zwrot książek, itp. 
(T). Dwa dni później listem poleconym wezwała Lipskiego do instytutu „celem do-
konania wpisu w dowodzie osobistym” (T) (zgodnie z ówczesną ustawą o ewidencji 
ludności – w dowodach, przypominających książeczki, odnotowywano wtedy miej-
sce zatrudnienia). Jan Józef zapewne starał się bojkotować te wezwania. W paź-
dzierniku Jach „uprzejmie informowała” Dzielnicowy Urząd Spraw Wewnętrznych 
Warszawa-Śródmieście, że Lipski odmówił zwrotu legitymacji służbowej i że nie 
udostępnił w kadrach swojego dowodu osobistego „celem odnotowania ustania 
zatrudnienia w Instytucie” 67. Jan Józef bez wątpienia uznał to za formę protestu 
– dlaczego miał zgodzić się na zwrot legitymacji i wpis w dowodzie osobistym, kie-
dy, jak dziś się okazuje, zwolniony został niesłusznie? (Aresztowano go na podsta-
wie przepisów, które po latach potraktowano, wyrokiem Trybunału Konstytucyj-
nego z 16 III 2011, jako niezgodne z konstytucją.)

Lipski starał się o przywrócenie do pracy w IBL. Nie mógł tego zrobić wcześniej, 
ponieważ był w areszcie, później na operacji w Londynie i ponownie w areszcie. 
Kiedy mógł, często pojawiał się w Pałacu Staszica 68. Wizyty te były nie tylko towa-
rzyskie. SB z zaniepokojeniem odnotowała próbę zorganizowania manifestacji 
okolicznościowej (SB w swoim dokumencie użyła wręcz słowa „wiec”!), na IBL-
-owskim korytarzu, z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja, w 1983 roku – Jan Józef 
miał być właśnie, użyjmy żargonu MSW, „inspiratorem” owej manifestacji 69. Jako 
jej prowodyrów wymieniono Zofię Stefanowską-Treugutt, Romana Zimanda, Alinę 
Kowalczykową, Marka Toberę, Annę Grygo, Izabelę Jarosińską; uczestnikami mie-
li być Andrzej Werner, Tomasz Burek, Michał Głowiński, Piotr Stasiński, Władysław 
Korotaj, Anna Bujnowska, Janusz Sławiński.

67 Pismo z 21 X 1983 (T).
68 AIPN, 0258/470.
69 Jw., k. 117 n.
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Tego dnia około 40 osób pracujących w Pałacu Staszica przyszło w odświętnych 
ubraniach, niektórzy z biało-czerwonymi kokardkami i znaczkami Matki Bożej 
Częstochowskiej. Udekorowano kwiatami tablicę należącą w przeszłości do Komi-
tetu Zakładowego „Solidarności”, znajdującą się obok pomieszczeń dyrekcji i ad-
ministracji IBL.

Dokument SB wspomina o trzykrotnej próbie zorganizowania „wiecu” – który 
polegał tylko na złożeniu kwiatów i proklamowaniu minuty ciszy. 13 V sprawę 
jednak przekazano do Wydziału Śledczego KS MO w celu ewentualnego pociągnię-
cia do odpowiedzialności karnej poszczególnych osób.

W listopadzie 1983 Rada Naukowa IBL wystosowała wniosek o powtórnie przy-
jęcie Lipskiego do pracy. Według źródła informującego SB najbardziej zabiegali o to 
Sławiński, Głowiński, Żółkiewski i Janion 70. W kwietniu 1984 krążyła też w Pała-
cu Staszica petycja wnioskująca o ponowne zatrudnienie Lipskiego w IBL, skiero-
wana do prezesa PAN, profesora Jana Karola Kostrzewskiego. Petycję tę podpisało 
aż 93 pracowników 71. Chyba także i później, najprawdopodobniej w roku 1984 lub 
1985 Loth spotkał się w związku z tym z ówczesnym dyrektorem IBL, Witoldem 
Nawrockim, bardzo źle wspominanym dziś w instytucie. Ów „dyrektor IBL z nada-
nia KC [...] odmówił stanowczo zaangażowania Lipskiego ponownie w IBL mimo 
amnestii” 72.

Aktywność Jana Józefa w sprawie wyjaśnienia zamordowania księdza Jerzego 
Popiełuszki oraz jego zaangażowanie w innych działaniach, skutkujących próbą 
powołania Komitetu Obywatelskiego Przeciw Przemocy zaniepokoiła SB. Najpraw-
dopodobniej z powodu tej działalności (brak bowiem uzasadnień) 18 XI 1984 – dzień 
przed konferencją w mieszkaniu profesora Edwarda Lipińskiego, podczas której 
przedstawiono Komitet Obywatelski Przeciw Przemocy – dokonano tajnego prze-
szukania jednego z pokoi IBL 73. Niejasne jest, czy SB zamierzała się włamać do 
tego pomieszczenia, czy udostępniono jej klucze 74. W wyniku przeszukania SB 
pobrała wzory czcionek z maszyn do pisania znajdujących się w tym pokoju 75; 
prawdopodobnie szukano dowodów na wykorzystanie do działalności opozycyjnej 
przez Lipskiego maszyn należących do IBL. W razie udowodnienia takiej tezy moż-
na byłoby Lipskiego oskarżyć o wykroczenie i przedstawić jako kryminalistę 76. 
Według SB „zaliczono jednak wpadkę” – wzór pisma jednej z dwóch maszyn, mar-

70 Jw., k. 151.
71 Datowanie za AIPN (01221/4, k. 146) (tu m.in. informacja o podpisaniu petycji przez Kazimierza 

Bartoszyńskiego). Podobną petycję, dotyczącą uchylenia decyzji o zwolnieniu z Instytutu Historii 
Bronisława Geremka, podpisała mniejsza liczba pracowników IBL, bo według SB – 72 (zob. jw., 
k. 167). SB dowiedziała się o petycji w sprawie Jana Józefa 30 IV 1984. Jej kserokopia miała się 
znajdować w dokumentacji sprawy obiektowej „Muza” na s. 86. Niestety dokumentacji tej sprawy 
(która była, jak można przypuszczać, tzw. ochroną IBL przez SB áochrona ta polegała na kontroli 
kontaktów pracowników z osobami z zewnątrzñ) nie udało się do dziś odnaleźć.

72 L o t h, list do Garbala, z 8 X 2011. Zob. też ibidem: „był to rok bodaj 1985”.
73 Owo przeszukanie miało miejsce nie w nocy, ale rano między 7 a 9 godziną.
74 Wynikałoby to z zapisu: „udział pracownika Departamentu Techniki przewidywany jest do otwie-

rania zamków biurek i szaf biurowych, a także ewentualnego fotografowania znalezionych doku-
mentów” (AIPN, 0204/1421, t. 9) – nie ma tu mowy o otwarciu drzwi pokoju.

75 22 XI 1984 – uwaga odręczna: „Wzory maszyn z IBL PAN” (jw.).
76 Za taką interpretacją przemawia chronologia pism zgromadzonych w ramach SOR (tzn. sprawy 
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ki Halda, nie spełniał „elementarnych wymogów kryminalistycznych badań porów-
nawczych, przeto niemożliwa była do przeprowadzenia analiza porównawcza w ze-
stawieniu ze zbiorami maszynopisów w KDA” 77, jak stwierdził naczelnik Wydziału 
Badań Dokumentów Zakładu Kryminalistyki KG MO w protokole z ostatniego dnia 
grudnia 1984. Ponieważ ekspertyza jednocześnie wykluczyła użycie do tego celu 
drugiej z maszyn do pisania, nie udało się powiązać Lipskiego z wykorzystaniem 
maszyn pochodzących z IBL.

Mimo że Lipski w tym czasie najczęściej przebywał w więzieniu czy w drodze 
do kliniki, to jego osobowość, godna postawa połączona z poczuciem humoru, 
objawiała się na różne, nieprzewidywalne sposoby, w bardzo nieoczekiwanych 
miejscach, dzięki pośrednictwu innych ludzi 78. O jednym z takich wydarzeń wspo-
minała poetka, eseistka, krytyk i historyk literatury Małgorzata Baranowska 
(1945–2012; od 1972 roku pracowała w IBL, Lipski napisał recenzję jej tomiku 
Miasto 79). Prawda jest ciekawsza od fikcji. Baranowska, od młodości chora na 
nieuleczalną przewlekłą chorobę, opowiadała, jak to w stanie wojennym zawdzię-
czała Janowi Józefowi opiekę sąsiadów, wcześniej niezbyt przyjaźnie do niej nasta-
wionych:

działo się to na warszawskiej Woli, gdzie raczej zajmowanie się badaniem poezji nie jest w modzie, 
chociaż dwaj inni historycy literatury mieszkali tuż-tuż. Mieszkańcy tej okolicy pracowali przeważnie 
w ówczesnym „Kasprzaku” (radia) lub w Hucie „Warszawa”, poza tym kombinowało się albo prowadzi-
ło melinę, ostatecznie pracowało się w milicji, więc kręcę się, nawijam. Wreszcie myślę: a co to, już 
poezja gorsza od tamtych zawodów? Więc mówię dość szybko i cicho: „Ja w Instytucie Badań Literackich 
pracuję”. Na to postawniejszy z panów rzucił się prawie mnie całować.

„Wiem, wiem! – wołał. – Tam pracuje pan Lipski”. [...] „Siedziałem z nim pod jedną celą. Jaki to 
wspaniały człowiek. Jak on ciekawie opowiadał. Mówił nam taką rzecz”. I tutaj mój samochodowy wy-
bawca zaczął deklamować monolog Tuwima o alkoholizmie czy coś takiego. (Później dowiedziałam się, 
że to musiał być własny monolog Lipskiego, który nazywał on „Historią alkoholizmu dziejowego”.)

Odtąd byłam pod dobrą opieką obu panów, moich sąsiadów.
Jan Józef już od dawna nie żyje, a ja często wspominam, jak za jego koleżeńskie usposobienie 

i monologi więzienne uzyskałam opiekę na podwórku. Miałabym z tamtych okolic także przykład nega-
tywny, ale życie jest wystarczająco negatywne, żeby jeszcze opowiadać nieprzyjemne wydarzenia.

Dlaczego opowiadam tu takie historyjki? By przypomnieć, że nikt nie jest taki sam sobie pozosta-
wiony, jak to się często ludziom wydaje. Aczkolwiek nie zawsze zjawia się życzliwy człowiek na wydmach 
albo wielbiciel Jana Józefa na podwórku 80.

Owoce pracy Jana Józefa w IBL zbiera się po latach: dopiero w sierpniu 1987 
przystąpiono do scalania kartotek Słownika pseudonimów pisarzy polskich. Inne 
wciąż czekają w kolejce na opracowanie...

Warto dziś przypomnieć Jana Józefa Lipskiego – literaturoznawcę, którego 
biografia polonistyczna byłaby zapewne bogatsza, gdyby nie represje związane z jego 

operacyjnego rozpracowania) przeciwko Lipskiemu prowadzonej przez pracownika SB o kryptoni-
mie „Poeta”. 

77 AIPN, 0204/1421, t. 9.
78 Formą wsparcia moralnego wobec więzionego J. J. L i p s k i e g o  była np. publikacja jego artyku-

łu Osobowość twórcza w „Pamiętniku Literackim” (1983, z. 3).
79 J. J. L i p s k i, Ja – miasto. Rec.: M. B a r a n o w s k a, Miasto. Warszawa 1975. W: Szkice o poezji. 

Paryż 1987. Niedrukowana wcześniej w kraju z powodu zapisu cenzuralnego na prace Lipskiego.
80 M. B a r a n o w s k a, To jest wasze życie. Być sobą w chorobie przewlekłej. Kraków 1994, s. 18.
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działalnością opozycyjną. Zawsze potrzebna będzie postawa, jaką prezentował: 
szczerze życzliwa innym, a jednocześnie krytyczna, docierająca do źródeł.

A b s t r a c t

ŁUKASZ GARBAL Adam Mickiewicz Museum of Literature, Warsaw

JAN JÓZEF LIPSKI AT THE INSTITUTE OF LITERARY RESEARCH PART 3: BETWEEN 
WORKERS’ DEFENCE COMMITTEE AND “URSUS” (1976–1982)

The present article, the third from the cycle presenting Lipski’s professional biography, is still open, 
and it shows the state authority’s impact on formally independent institutions, which in 1976 blocked 
Lipski’s scientific promotion and issued threat to remove him from work. The Directors’ working condi-
tions at the Institute at that time were hard, though in spite of that they strived to successfully protect 
him. Lipski’s imprisonment for many years by the law directly lead to expiry of his employment relation-
ship. Later, supported by Polish scholars, Lipski wanted to return to work at the Institute, unfortu-
nately without success. The fruits of his work as a Polish scholars have been collected to this day.
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3. R e c e n z j e   I   p R z e g l ą d Y

pamiętnik literacki cVIII, 2017, z. 2, pl ISSn 0031-0514

MARcIn lUTOMIeRSKI Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

MIcKIeWIcz nA cenzUROWAnYM

M a ł g o r z a t a  R o w i c k a, WYdAWnIcze I cenzURAlne lOSY TWÓRczOŚcI AdAMA 
MIcKIeWIczA W OKReSIe zABORÓW. (Recenzent: ewa paczoska). Warszawa 2014. Bi-
blioteka narodowa, Instytut Książki i czytelnictwa, ss. 438.

Wydawanie dzieł Mickiewicza stanowi wieloaspektowy problem badawczy. dotychczas zaj-
mowali się nim głównie historycy literatury i tekstolodzy, którzy dociekali sensów utworów, 
przygotowywali je do druku lub studiowali dzieje wydań naukowych. W odniesieniu do Pana 
Tadeusza problematykę edytorską bardzo wnikliwie i inspirująco omówiła Teresa Winek 
w monografii „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Autografy i edycje1. Rozprawa ta, tak jak 
inne prace o podobnej tematyce, dowodzi, że w dociekaniach literaturoznawczych niezwykle 
cenna jest wiedza bibliologiczna. Okazuje się jednak, że autorowi Dziadów bibliolodzy po-
święcili dotąd niewystarczająco wiele uwagi2. 

Istotny wkład w bibliologiczne poznanie Mickiewiczowskiego dorobku literackiego i jego 
recepcji wnosi monografia Małgorzaty Rowickiej. przedmiotem recenzowanej książki jest 
funkcjonowanie Pana Tadeusza i innych dzieł jego autora w oficjalnym obiegu czytelniczym. 
Rowicka omawia dzieje polskojęzycznych edycji utworów Mickiewicza adresowanych w okre-
sie zaborów do odbiorców na ziemiach dawnej polski, a także poza jej granicami. Badaczkę 
interesują losy wydawnicze oraz cenzuralne twórczości poety, a więc legalny do niej dostęp 
w czasach niesuwerenności: od roku, w którym został wydany pierwszy tom wierszy Mic-
kiewicza, do momentu wybuchu wojny światowej w 1914 roku. Takie cezury są przez Ro-
wicką traktowane w kategoriach historycznych, choć należałoby przypomnieć, że mają 
również uzasadnienie kulturowe, ponieważ, jak wiadomo, w przedziale lat 1822–1914 
mieszczą się trzy epoki, tradycyjnie wyróżniane przez historyków literatury, które razem 
tworzą szeroko rozumiany wiek XIX. 

Rowicka od lat systematycznie bada XIX-wieczny rynek wydawniczy, zwłaszcza w kon-
tekście roli i znaczenia cenzury oraz aktywności ośrodków wydawniczych3. jej najnowsza 
książka wpisuje się w dotychczasowe zainteresowania naukowe autorki: przybliża zjawiska 
uprzednio tylko sygnalizowane oraz zawiera analizę nowych korpusów tekstów źródłowych. 

celem recenzowanej pracy uczyniła Rowicka zbadanie dziejów samodzielnych – książ-
kowych – wydań utworów Mickiewiczowskich, pomijając ich publikacje prasowe, a także 

1 T. W i n e k, „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Autografy i edycje. Toruń–Warszawa 2011.
2 zob. m.in. T. S y g a, Te księgi proste. Dzieje pierwszych polskich wydań książek Mickiewicza. 

Warszawa 1956. – M. K o m z a, Mickiewicz ilustrowany. Wrocław 1987.
3 zob. m.in. M. R o w i c k a, O neurotycznym cenzorze, przebiegłym wydawcy i manipulowanym 

czytelniku, czyli „Pan Tadeusz” w Warszawie okresu zaborów. Warszawa 2004. – M. R o w i c k a, 
J. K o s t e c k i, Granice wolności słowa w zaborze rosyjskim w latach 1865–1904. Wykaz publika-
cji polskojęzycznych zakwestionowanych oraz dopuszczonych do obiegu przez carską cenzurę za-
graniczną. T. 1–3. Warszawa 2006.
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zamieszczanie ich w antologiach i wypisach. zawężenie kręgu analizowanych edycji jest 
w pełni uzasadnione z uwagi na i tak bardzo bogatą podstawę źródłową. Monografia Rowic-
kiej stanowi pierwsze tego typu kompleksowe opracowanie, w którym zostały uwzględnione 
nie tylko dostępne bibliografie, ale również prawie 400 polskojęzycznych edycji dzieł Mickie-
wicza w przeszło 650 tomach oraz liczne wykazy carskiej cenzury zagranicznej. Badaczka 
dotarła do wszystkich wydań mieszczących się w przyjętej koncepcji pracy, co dodatkowo 
uwiarygodnia jej analizy i wnioski. należy przy tym zaznaczyć, że autorka posługuje się 
szerokim rozumieniem terminu „edycja”, który obejmuje także każdy kolejny nakład czy 
wariant danego nakładu, np. różniący się od innych kartą tytułową czy okładką. 

zasadniczą część książki Rowickiej stanowią cztery obszerne rozdziały. pierwszy z nich 
przedstawia geografię edycji (zabór rosyjski i cesarstwo, prowincje austriackie, prowincje 
pruskie, zagranica) oraz ich chronologię. W następnym został omówiony kanon wydawniczo-
-księgarski tekstów Mickiewicza. Rozdział III przybliża zagadnienia złożonego stosunku 
cenzury carskiej do twórczości wieszcza. W ostatnim rozdziale pracy autorka ukazała nato-
miast strategie obronne wydawców i księgarzy. należy jeszcze wspomnieć o ciekawym 
i przydatnym do dalszych badań aneksie. zawiera on tabele ilustrujące geografię wydań 
utworów, spis polskojęzycznych edycji z lat 1822–1914, jak też wykaz fragmentów zakwe-
stionowanych i zmienionych przez cenzurę rosyjską oraz spreparowanych przez wydawców. 
praca jest również zaopatrzona w indeks nazwisk, którego brak w tego typu wywodzie byłby 
nadzwyczaj dotkliwy.

Autorka w rzeczowy i interesujący sposób przybliża genezę wydań, a także ich ukształ-
towanie edytorskie. przypomnijmy, że recenzowana książka jest wynikiem badań prowadzo-
nych przez Rowicką w wielu bibliotekach. jak już wspominałem, wszystkie omawiane 
edycje zna ona z autopsji, dlatego najistotniejsze walory tej monografii stanowią precyzja 
i troska o detale – takie jak np. liczba stronic, wysokość nakładu, rodzaj okładki, ilustracje 
oraz zawartość i układ treściowy analizowanych wydań. Bezpośredni wgląd w analizowane 
źródła pozwolił autorce nie tylko na uzupełnienie dotychczasowego stanu wiedzy, ale i na 
zrewidowanie informacji o poszczególnych edycjach, które podają inne opracowania (np. 
o zawartości wydań czy o ich tytułach). lektura monografii potwierdza znane z poprzednich 
publikacji Rowickiej zamiłowanie tej autorki do konkretu i niuansu, dzięki czemu czytelnik 
Wydawniczych i cenzuralnych losów twórczości Adama Mickiewicza w okresie zaborów 
otrzymuje kolejną porcję inspirujących liczb i faktów na temat twórczości Mickiewicza. do-
wiaduje się np. o tym, jakie były ceny książek poety, których dzieł lub ich fragmentów cen-
zura nie dopuszczała do druku, ile czasu trwało sprowadzenie utworów autora Sonetów 
krymskich do poszczególnych zaborów. Wymowne są informacje o nakładach książek: 
średnio obejmowały one wtedy od 1 do 2 tys. egzemplarzy, natomiast dzieł Mickiewicza 
zwykle rozpowszechniano nieco więcej (co nie oznacza, że wszystkie cieszyły się równomier-
ną popularnością). najczęściej drukowano Pana Tadeusza: co najmniej 136 razy, w tym 
87 razy jako publikację osobną i 49 – w edycjach zbiorowych. jak wiadomo, wydawcy, 
Aleksandrowi jełowickiemu, nie udało się sprzedać pierwszego nakładu poematu, dlatego 
4 lata później pod zmienioną okładką dystrybuował on to dzieło jako część edycji zbiorowej. 
Także pierwsze wydania krajowe nie wzbudzały zbyt dużego zainteresowania czytelników. 
ernest lambeck – toruński księgarz, drukarz i wydawca, który w 1858 r. (z datą 1859) 
opublikował pierwszą samodzielną i nieocenzurowaną edycję na ziemiach polskich – miał 
problemy ze sprzedażą kolejnych wydań/dodruków narodowego poematu. Stopniowo jednak 
na ziemiach polskich przybywało edycji Pana Tadeusza. zaczęły nawet pojawiać się wydania 
luksusowe, spośród których na uwagę zasługuje m.in. lwowskie z 1882 r., opublikowane 
nakładem Księgarni Franciszka Henryka Richtera, zawierające 24 ilustracje Michała elwira 
Andriollego.

Monografia Rowickiej wiele mówi o upodobaniach odbiorców – jakie wydania czytelnicy 
cenili najbardziej. Bardzo wyraziste i przekonujące są przeprowadzane przez badaczkę sys-
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tematyzacje, np. analizowane utwory Mickiewicza zostały przez nią podzielone na cztery 
kategorie: kanon ścisły, kanon rozszerzony, obrzeża kanonu i poza kanonem.

Szczególnie frapujący, a wciąż mało rozpoznany, wydaje mi się trop wiodący do tzw. 
wydań popularnych albo wydań dla ludu. przykładem tego zjawiska może być edycja Pana 
Tadeusza opublikowana przez gebethnera i Wolffa w 1888 r., której wydawcy informowali: 
„z tej pięknej książki podajemy wam ważniejsze, zrozumiałe dla was wyjątki z objaśnienia-
mi. czytajcie ją pilnie i uważnie, a przyjdzie wam pewno ochota przeczytać wszystkie te 
pieśni w całości tak, jak je poeta napisał. Trzeba wam nadto wiedzieć, że gorąco pragnął on, 
by pieśni te czytane były i rozumiane przez prostaczków […]” (s. 36).

Książka Rowickiej przedstawia edytorskie losy utworów Mickiewicza jako dzieje ich re-
cepcji także wśród specyficznych czytelników, jakimi byli cenzorzy. Tym samym analizy 
autorki wpisują się w szerszy krąg coraz intensywniej prowadzonych dziś studiów nad cen-
zurą4. jak twierdzą Kamila Budrowska i elżbieta dąbrowicz – „W badaniach nad piśmien-
nictwem polskim XIX i XX wieku dotyczących zarówno procesu twórczego, jak i historii lite-
ratury funkcjonującej publicznie, kwestia cenzury stanowi zagadnienie o znaczeniu funda-
mentalnym, wciąż jednak niedoszacowanym w refleksji naukowej. A przecież wystarczy 
pomyśleć, że przez owych dwieście lat na ziemiach polskich wolność słowa czy wszelkiej 
ekspresji twórczej przeważnie podlegała surowej kontroli ze strony instytucjonalnej cenzury 
prewencyjnej, rzadziej restrykcyjnej, mniej inwazyjnej aniżeli ta pierwsza, ale również utrud-
niającej rozwój piśmiennictwa”5. W monografii Rowickiej zainteresowania cenzorów twórczo-
ścią Mickiewicza bardzo dobrze ilustruje wykaz fragmentów zakwestionowanych i zmienionych 
przez cenzurę rosyjską oraz spreparowanych przez wydawców. Ingerencje te najczęściej do-
tykały Pana Tadeusza i wykładów z literatury słowiańskiej. Autorka drobiazgowo odnotowu-
je owe zabiegi w edycjach różnego typu, każdorazowo wskazując konkretne wydanie.

dzięki dokonywanym przez Rowicką analizom pogłębiamy również wiedzę na temat 
specyfiki ówczesnego rynku wydawniczo-księgarskiego na ziemiach polskich i poza ich gra-
nicami. W omawianym okresie najwięcej wydań utworów Mickiewicza ukazało się w prowin-
cjach austriackich, choć książki te pojawiły się dość późno. „zdecydowaną zmianę sytuacji 
przyniosło dopiero nadanie galicji autonomii, a wraz z nią zagwarantowanie względnej 
swobody wypowiedzi” (s. 47).

Wracając do ogólnych cech XIX-wiecznego rynku wydawniczego, warto przypomnieć, że 
w czasach, kiedy jeszcze nie funkcjonowały lub dopiero rozpoczynały swoją działalność 
firmy specjalizujące się w wąskich zakresach tego rynku (redakcja, druk, promocja, reklama, 
sprzedaż detaliczna, sprzedaż hurtowa), role i zadania nakładców oraz księgarzy były ze sobą 
ściśle sprzężone. nierzadko właściciele księgarni stawali się wydawcami, a edytorzy bardzo 
chętnie współpracowali bezpośrednio z księgarzami. W warunkach cenzury wszyscy oni 
mieli szczególnie utrudnione zadanie, ponieważ chcąc zapewnić szeroką ofertę, nieuchron-
nie narażali się na ingerencje władz. najpopularniejszą ze strategii obronnych było publiko-
wanie wydań spreparowanych – czyli specjalnych edycji przeznaczonych do rozpowszech-
niania w cesarstwie Rosyjskim. Mowa tu przede wszystkim o takich zniekształceniach, jak 
usuwanie pewnych fragmentów (które potencjalnie mogłyby budzić zastrzeżenia cenzora) 
z tekstów utworów, pomijanie całych dzieł w wydaniach zbiorowych, skracanie tytułów (np. 

4 zob. m.in. cykl publikacji zbiorowych będących pokłosiem ogólnopolskich konferencji gromadzących 
badaczy z wielu ośrodków akademickich: Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa 
na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Red. d. d e g e n, J. g z e l l a. Toruń 2010. – „Nie należy 
dopuszczać do publikacji”. Cenzura w PRL. Red. G. g z e l l a, J. g z e l l a. Toruń 2013. – Zakaza-
ne i niewygodne. Ograniczanie wolności słowa od XIX do XX wieku. Red. d. d e g e n, G. g z e l l a, 
J. g z e l l a. Toruń 2015.

5 K. B u d r o w s k a, e. d ą b r o w i c z, Wstęp. „Sztuka edycji. Studia Tekstologiczne i edytorskie” 
2015, nr 1, s. 5.
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tylko do słów Pan Tadeusz) czy zmienianie okładek. Warto dodać, że ingerencje te były 
świadomie albo maskowane, albo eksponowane, a skutki takich zabiegów wyglądały bardzo 
różnie. Autorka omawianej książki zwraca uwagę na fakt, że choć z dzisiejszego punktu 
widzenia przygotowywanie i dystrybuowanie edycji spreparowanych wydaje się naganne, to 
może należy je rozumieć w kontekście ówczesnym jako nieraz jedyny skuteczny sposób 
poinformowania czytelnika o istnieniu konkretnego utworu. pozostałe opisane przez Rowic-
ką działania obronne nakładców i księgarzy polegały na ponawianiu prób importu albo na 
publikowaniu uzupełnień do edycji ocenzurowanych (ostatnia forma występowała najrzadziej).

praca Rowickiej posiada walor dokumentacyjny, który jest nie do przecenienia. dzięki 
jej badaniom poznajemy dostęp czytelników polskich, zwłaszcza tych z zaboru rosyjskiego, 
do dzieł Mickiewicza. dowiadujemy się o popularności określonych utworów, a jeszcze wię-
cej – o oficjalnych edycjach dzieł i mechanizmach ich dystrybucji. na podkreślenie zasługu-
je skrupulatność autorki, widoczna w analizach źródeł oraz w ich zestawieniach. jedyny 
niedosyt, jaki wywołuje lektura recenzowanej książki, spowodowany jest brakiem bibliogra-
fii. chociaż Rowicka opatruje swoje rozważania licznymi i obszernymi przypisami, a także 
dołącza bardzo rozbudowane wykazy, to jednak nie podaje w jednym miejscu choćby głów-
nej literatury przedmiotu. należy tego żałować, ponieważ wskazanie najcenniejszych opra-
cowań przez uznaną badaczkę byłoby przydatne szczególnie bibliologom i historykom lite-
ratury zainteresowanym tym tematem.

na zakończenie warto nadmienić, że pracę wyróżnia także język – specjalistyczny, a mimo 
to niehermetyczny, co nie jest normą we współczesnych publikacjach z dziedziny humani-
styki. czytelnicy otrzymali więc rzetelną monografię, opartą na analizach źródłowych, których 
wyniki zostały przedstawione niezwykle klarownie. 

A b s t r a c t

MARcIn lUTOMIeRSKI nicolaus copernicus University, Toruń

cenSORIng MIcKIeWIcz

The reviewer discusses Małgorzata Rowicka’s monograph which vitally contributes to bibliological 
understanding of Mickiewcz’s creativity and its reception. The subject of the book is Mickiewcz texts’ 
presence in official circulation among readers at the period of partition. 

AleKSAndRA cHOMIUK Uniwersytet Marii curie-Skłodowskiej, lublin

pOWSTAnIe STYcznIOWe W nAROdOWYM IMAgInARIUM

p a u l i n a  M a ł o c h l e b, pRzepISYWAnIe HISTORII. pOWSTAnIe STYcznIOWe W pO-
WIeŚcI pOlSKIej W peRSpeKTYWIe pAMIĘcI KUlTUROWej. Warszawa–Toruń 2014. 
Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 478, 16 nlb. „Monografie 
Fundacji na rzecz nauki polskiej”. Rada Wydawnicza: Tomasz Kizwalter, janusz Sławiński, 
Szymon Wróbel, Antoni ziemba, Marek ziółkowski.

praca pauliny Małochleb omawiając literackie obrazy powstania styczniowego wpisuje się 
w ramy obchodów 150-lecia wybuchu tej insurekcji1. czas, który minął od poprzedniej 

1 dodajmy tu, że nie jest to, oczywiście, jedyna praca poświęcona ostatnio tej problematyce, by 
wymienić choćby rozprawę E. T i e r l i n g - Ś l e d ź  Gra (z) historią. Powstanie styczniowe w prozie 
polskiej po 1945 roku (Szczecin 2013) czy artykuły zamieszczone w czasopiśmie „niepodległość 
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okrągłej rocznicy sprzed półwiecza i związanych z nią publikacji, nasuwa refleksje dotyczą-
ce przekształceń w sposobach ujmowania tego wydarzenia zarówno w odniesieniu do oceny 
jego miejsca w obrębie faktografii narodowej i ważności jako tematu literackiego, jak i, co 
w kontekście przywołanej tu pracy jest tak samo istotne, z uwagi na nowe inspiracje w lite-
raturoznawstwie. 

Aby dostrzec ową zmianę paradygmatów badawczych, wystarczy sięgnąć do zbioru 
okolicznościowego z roku 1964 zatytułowanego Dziedzictwo literackie powstania stycznio-
wego2, realizowanego w dwu porządkach: przeglądu twórczości pisarzy, m.in. józefa Igna-
cego Kraszewskiego, elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Bolesława prusa, Stefana 
Żeromskiego, Marii dąbrowskiej, cypriana norwida, Adama Asnyka, oraz w ramach ogól-
niejszych ujęć porównawczych. podstawowym celem owych „omówień bibliograficzno-kry-
tycznych”3, jak można określić – za jednym z autorów – większość tych opracowań, stało się 
wyeksponowanie dwojakiego wymiaru dzieł poświęconych insurekcji styczniowej: historycz-
nego i artystycznego. pierwszy wiązał się z oceną ich stosunku do prawdy, rozumianej 
jednak nie tyle w sensie bezpośrednio faktograficznym, ile raczej w kategoriach reprezenta-
tywności wobec tego, co w przeszłości było istotne. drugi – nad owymi wymogami poznaw-
czymi stawianymi opowieściom historycznym nadpisywał ich analizę krytyczną, interpreta-
cję i wartościowanie estetyczne. 

na tle wspomnianej praktyki literaturoznawczej sprzed kilku dekad projekt badawczy 
związany z założeniami recenzowanej książki przedstawia się odmiennie. Sama autorka pisze 
o nim następująco: „niniejsza praca jest rodzajem studium transformacji, jakim było podda-
wane – na pograniczu historiografii i literatury – wyobrażenie powstania, i analizą figur, jakich 
do tego używano. Kolejne epoki tworzyły bowiem różne jego wersje, rejestrowały swoją pamięć 
i świadomość, zaś rozmaite utwory literackie stawały się nośnikami pamięci społecznej, 
równocześnie jednak nie były zapisem wyłącznie stanu umysłów, lecz także miały kształtować 
mentalność kolejnych pokoleń [...]. pamięć powstania styczniowego jest więc tutaj przywoły-
wana na wzór francuskiej antropologii – staje się ona przedmiotem historii” (s. 7–8).

zarysowany tu sposób dociekania znaczeń przez opis utrwalonych – w literackich noś- 
nikach pamięci – wyobrażeń dotyczących wydarzenia z przeszłości rzeczywiście bliski jest 
badaczom zajmującym się pamięcią historyczną. Warto jednak podkreślić, że Małochleb, 
ukazując owe transformacje z perspektywy powtarzalnych figur i struktur fabularnych, na 
pierwszy plan wysuwa nie tyle tradycję studiów nad pamięcią inspirowanych antropologią 
historyczną, co raczej postklasyczną narratologię, wiążącą konstrukcyjne aspekty tekstów 
z ich wymiarem semiotycznym. Ta przewaga ujęć narratologicznych nad memorystycznymi 
jest widoczna zarówno w odwołaniach metodologicznych autorki recenzowanej książki, jak 
i w jej analizach, zdominowanych opisem narracyjno-fabularnych sposobów strukturyzo-
wania i generowania znaczeń opowieści powstańczych. 

Tak więc w pierwszym rozdziale właśnie założenia narratywistów pozwalają paulinie 
Małochleb uporządkować metodologiczne przedpole jej rozprawy. Sięgając do prac m.in. 
Haydena White’a, Franka Ankersmita, paula Ricoeura, odwołuje się badaczka do pojęciowej 
przestrzeni tekstowego zapisu przeszłości, którego specyfika zostaje wyznaczona przez od-
powiedzi na pytania dotyczące możliwości dostępu do nie istniejącej już rzeczywistości, do 

i pamięć” (2014, nr 1/2), stanowiące pokłosie konferencji z roku 2013 na temat obrazów powsta-
nia styczniowego w literaturze i sztuce.

2 Dziedzictwo literackie powstania styczniowego. Praca zbiorowa Katedry Historii Literatury Polskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego. Red. J. Z. j a k u b o w s k i, J. K u l c z y c k a - S a l o n i, S. F r y b e s. 
Warszawa 1964.

3 K. d u n i n - W ą s o w i c z, Proza polska o powstaniu styczniowym w latach 1913–1963. W zb.: jw., 
s. 425.
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roli – w tym kontekście – nie tylko samych odwołań źródłowych, lecz także językowego 
i narracyjnego kształtu dyskursu historycznego oraz jego retoryczności. Wysunięcie teksto-
wego charakteru owej reprezentacji na pierwszy plan, czyniące ze studiów historycznych 
badania nad historiografią, przesuwa zainteresowanie pauliny Małochleb z prób oceny po-
wstańczych opowieści w aspekcie denotacyjnym na rozpoznania dotyczące sposobów kon-
figuracji fabuł w ramach zróżnicowanych obrazów przeszłości. 

co istotne, w owym wstępnym metodologicznym zarysie brak odniesień do prac memo-
rystów: Maurice’a Halbwachsa, jana i Aleidy Assmannów, pierre’a nory’ego czy Astrid erll. 
Wzmianki o nich odnajdujemy dopiero w podsumowaniu rozdziału poświęconego literaturze 
powstałej po 1956 roku. Małochleb nie podejmuje też refleksji nad samym tytułowym pojęciem 
pamięci kulturowej, które pojawia się w rozprawie równolegle z pamięcią społeczną i pamię-
cią zbiorową. jako terminy wywodzące się z różnych tradycji badawczych nie są one jednak 
w pełni wymienne. do pamięci kulturowej utrwalonej w artefaktach i symbolach odwołują 
się Assmannowie; szerzej rozumiana, bardziej jednak zróżnicowana i nieuporządkowana 
pamięć społeczna/kolektywna łączy się z założeniami badań Halbwachsa; o pamięci zbioro-
wej (historycznej) jako o wyobrażeniach najbliższych oficjalnemu wymiarowi dziejopisarstwa 
mówią polscy socjologowie i historycy idei (m.in. Barbara Szacka, Andrzej Szpociński)4. 

W kontekście zainteresowania semiotyzowaniem struktur narracyjno-fabularnych de-
klarowanego przez paulinę Małochleb zastanawia też brak odniesień do koncepcji jurija 
Łotmana, którego rozumienie kultury jako „niedziedzicznej pamięci społeczeństwa” – odgry-
wającej istotną rolę w „strukturalnym organizowaniu świata”5 – zdaje się dobrze przystawać 
do założeń badawczych polskiej autorki.

Skutkiem wykorzystania w rozprawie narzędzi narratologicznych do studiów nad opo-
wieściami o przeszłości stało się przede wszystkim odsłonięcie retorycznego charakteru 
struktur fabularnych. Historiografia, dokumenty osobiste oraz literatura przyjmują tu 
funkcję dyskursów przekształcających nieskończone, nieciągłe i potencjalne uniwersum 
zdarzeń „w konstrukt spójny, gotowy i dokonany” (s. 26). Hermeneutyczna zaś zasada ko-
listości przepływów między różnymi typami wypowiedzi skutkuje zatarciem prostych, jed-
nokierunkowych zależności tekstu źródłowego od jego przetworzeń. 

Oto bowiem opowieści o tzw. faktach, kształtowane przez nieuświadomione schematy 
fabularno-interpretacyjne (zarówno czerpane z tradycji literackiej, jak i odwołujące się do 
bieżących programów politycznych), wykraczają poza ramy dyskursu piśmiennego, stając 
się matrycami pamięci zbiorowej i wtedy już jako wzorce o mocy stanowiącej inspirują 
kolejne teksty historyczne i literackie. Ten otwarty proces performatyki narracyjnej przy-
wodzi na myśl pojęcia negocjacji, oscylacji czy cyrkulacji, zastępujące w ramach nowego 
historyzmu określenia takie, jak reprezentacja oraz mimetyczność, tradycyjnie opisujące 
relacje łączące dzieło sztuki z wydarzeniami historycznymi, do których dzieło to nawiązuje6. 

O takim właśnie zacieraniu granic między poznawczymi, estetycznymi i ideologicznymi 
odmianami dyskursów traktuje, zamykający pierwszy rozdział książki, fragment poświęco-
ny wybranym pracom historycznym na temat powstania (autorstwa np. Mikołaja Berga, 
Walerego przyborowskiego, józefa piłsudskiego, pawła jasienicy), których istotną cechą 
staje się zaangażowanie bliższe publicystyce i literaturze niż wypowiedzi naukowej. Badacz-
ka szuka w owych tekstach schematów fabularnych nadbudowujących się nad czystym 

4 Więcej na ten temat zob. M. S a r y u s z - W o l s k a, wprowadzenie w zb.: Pamięć zbiorowa i kultu-
rowa. Współczesna perspektywa niemiecka. Red. ...  Kraków 2009.

5 J. Ł o t m a n, B. U s p i e n s k i, O semiotycznym mechanizmie kultury. W zb.: Semiotyka kultury. 
Wybór, oprac. E. j a n u s, M. R. M a y e n o w a. przedm. S. Ż ó ł k i e w s k i. Warszawa 1975, 
s. 180, 179 (przeł. J. F a r y n o).

6 zob. S. g r e e n b l a t t, W stronę poetyki kultury. W: Poetyka kulturowa. Pisma wybrane. Red., 
wstęp K. K u j a w i ń s k a - c o u r t n e y. Kraków 2006, s. 53 (przeł. M. l o r e k).
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zapisem faktograficznym (kroniką wydarzeń) i znajduje je w trzech szczegółowo zanalizowa-
nych sekwencjach fabularnych czy – jak je określa – fazach fabuły: chaosu, walki i terroru, 
oraz w nadpisanym nad nimi mechanizmie gry „jako konstrukcji wyobraźniowej przenika-
jącej interpretacje kolejnych faz powstania” (s. 49). Ten nadrzędny mechanizm, nadając 
wymiar antropomorficzny obrazowi przeszłości, ujawnia tajne mechanizmy dziejów, rządzą-
ce nimi zakulisowe rozgrywki i intrygi. 

należy tu także zaznaczyć, że użyta w tytule rozprawy formuła gatunkowa okazuje się 
nieścisła w stosunku do analizowanych przez paulinę Małochleb dzieł. Obiektem zaintere-
sowania stają się bowiem nie tylko powieści, ale i wspominane wcześniej prace historiogra-
ficzne oraz krótkie formy epickie: opowiadania czy nowele. Wobec wielości wykorzystanych 
tekstów nasuwa się też inna uwaga o charakterze formalnym, mająca jednak konsekwencje 
dla czytelności tez zawartych w recenzowanej książce. chodzi o brak informacji o pierwo-
drukach owych dzieł. powinna się ona pojawić przynajmniej w końcowej bibliografii pod-
miotowej.

pozostała część pracy to próba usystematyzowania piśmiennictwa powstańczego o cha-
rakterze już tylko literackim. Trzy kolejne rozdziały porządkują tę twórczość chronologicznie 
(lata 1864–1939, 1939–1963 i 1956–1989). dodatkowo pojawiają się również wewnętrzne 
linie podziałów, nacechowane generacyjnie, funkcjonalnie i estetycznie. 

Owo wewnętrzne zróżnicowanie okazuje się szczególnie istotne w odniesieniu do lat 
1864–1939. Badaczka wyodrębnia tu trzy pokolenia pisarzy: powstańców, „niepokornych” 
i twórców „przełomu”, oraz trzy fazy chronologiczne: 1864–1880, 1881–1912, 1913–1939, 
które łączy z rozmaitymi celami stawianymi przed dziełami. W pierwszym z podokresów do-
minowały dwa zadania: rozliczenie z klęską oraz polemika z antypolską propagandą Rosjan, 
w kolejnym – na pierwszy plan wysunęły się mechanizmy legendotwórcze, w fazie zaś ostatniej 
najważniejsza okazała się aktualizacja i ideologizacja wydarzeń powstańczych w odniesieniu 
do mitu założycielskiego II Rp. Wreszcie całość literatury lat 1864–1939 podporządkowano 
jeszcze jednemu podziałowi: na utwory popularne i zaliczające się do obiegu wysokiego. 

Ten szeroko zarysowany czasowo, a zarazem niejednorodny wewnętrznie obszar badaw-
czy uporządkowano przez wykorzystanie do jego omówienia – schematów fabularnych i grei- 
masowskich postaci-aktantów. podstawową zaletą takiego ujęcia jest jego zdolność do 
uchwycenia uproszczeń ideologicznych przedstawianych światów. W ramach strukturalno-
-semiotycznego opisu fabuł przekaz popularnego dyskursu literackiego zostaje ujednolicony, 
co pozwala na wyeksponowanie nadwyżki semantycznej, którą generują utwory nie podda-
jące się takiej schematyzacji, autorstwa m.in. prusa, Orzeszkowej, Żeromskiego, a w kolej-
nych rozdziałach wymienia się również w tym kontekście Stanisława Rembeka, Władysława 
Terleckiego czy jarosława Iwaszkiewicza. nasuwa się jednak pytanie, czy – biorąc pod 
uwagę badania nad kulturowo-ideowymi uwikłaniami literackich wyobrażeń – nie  powinno 
się mocniej wyeksponować także tego, co je łączy z innymi tekstami kultury. do zagadnień, 
w stosunku do których klucz strukturalistyczny z pewnością nie wystarcza, należą kreacje 
Rosjan, wymagające odniesienia się nie tylko do ich fabularnej roli przeciwnika, ale też do 
szerszego politycznego kontekstu obrazowania przedstawicieli owej nacji w polskim piśmien-
nictwie, np. z wykorzystaniem narzędzi związanych z badaniami postkolonialnymi czy – 
w zgodzie z propozycją Hanny gosk – postzależnościowymi7. 

Również dobór przykładów, nazbyt chyba wszakże ułatwiający proste przeciwstawienie 
schematycznych utworów obiegu popularnego tym, które z owych schematów się wyłamują, 
prowadzi do wykluczenia części tekstów nie dających się jednoznacznie podporządkować 

7 H. g o s k, Opowieści „skolonizowanego/kolonizatora”. W kręgu studiów postzależnościowych nad 
literaturą polską XX i XXI wieku. Kraków 2010. W kontekście użyteczności ujęcia postkolonialne-
go warto też zwrócić uwagę na nie przywołaną w bibliografii p. Małochleb pracę A. I z d e b s k i e j 
Forma, ciało i brzemię imperium. O prozie Władysława L. Terleckiego (Łódź 2010).
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żadnej z wymienionych wcześniej grup. do takich tekstów należy choćby satyryczno-grote-
skowa powieść jana lama Koroniarz w Galicji oraz cykl powstańczy Kraszewskiego.  

W odniesieniu do dzieł autora Dziecięcia Starego Miasta powiązanych przez badaczkę 
z nurtem popularnym – to zostały one pominięte (z wyjątkiem Pary czerwonej) jako nadmier-
nie zdystansowane, zbyt dyskursywne i kronikarskie (s. 97). przypomnijmy jednak, iż przed 
takim osądem, sformułowanym przed laty przez Wincentego danka8, bronił powieściopisa-
rza Stanisław Burkot, doceniający warsztatowe poszukiwania twórcy powstańczych „obraz-
ków” na tle równolegle rodzących się innych tekstów o tej tematyce: „pisarz zdawał sobie 
sprawę, że nowy temat – walka narodu o niepodległość – nie może być przekazany przy 
użyciu starych schematów, znanych w powieści współczesnej przed rokiem 1863”9.

Utwory pochodzące z kolejnych, węższych okresów: lat 1939–1963 i 1956–1989, zosta-
ją potraktowane w sposób już bardziej integralny. powstańcza powieść socrealistyczna, 
której schemat był wykorzystywany jeszcze przez kilka następnych lat po 1956 roku, co 
spowodowało przesunięcie daty granicznej drugiego okresu na rok 1963, stanowi właściwie 
jednorodną całość: po pierwsze, na skutek uproszczeń fabularnych bliskich wzorcom lite-
ratury popularnej, po drugie zaś – jako próba uprawomocnienia ideologicznego politycznych 
przemian w polsce. niejasne wydaje się tu jedynie dookreślenie przez badaczkę początku 
odniesień do socrealistycznych wzorców – jest nim u niej rok 1939, a nie 1949. 

natomiast w ostatnim przywołanym w rozprawie okresie, niezależnie od zasygnalizowa-
nego podziału na powieść w ujęciu klasycznym i na „formę nowoczesną” (s. 261), mamy do 
czynienia z utworami odchodzącymi od popularnych klisz i schematów, w których relacje 
między faktem historycznym i zmyśleniem literackim są problematyzowane, a teleologiczny 
i etyczny wymiar dziejów jest zastąpiony obrazem – by odwołać się tu do znanej metafory 
jerzego Stempowskiego – „historii spuszczonej z łańcucha”. jak wspominałam, to do twór-
czości tego właśnie okresu autorka recenzowanej książki bezpośrednio odnosi założenia 
badań memorystycznych, dowodząc jednak nieskuteczności oddziaływania owych utworów 
jako nośników nowej pamięci o styczniowym zrywie. pisze ona: „Refleksja, jaką [...] propo-
nuje powieść nowoczesna, jest zbyt skomplikowana i trafia w pustkę, nie zostaje bowiem 
podjęta przez cyrkulacyjne medium literatury popularnej” (s. 443).

W tym właśnie kontekście wprowadziła Małochleb drugi z procesów organizujących 
obraz przeszłości – zjawisko zapominania – dotyczące jednak przecież nie tylko wysokoar-
tystycznych utworów powstałych po 1956 roku, które poniosły klęskę w procesie „przepra-
cowywania historii” (s. 442), lecz i tekstów wcześniejszych, martwych czytelniczo z powodu 
swojej tendencyjności. W odniesieniu do tej dynamiki przemian świadomości społecznej  
nasuwa się zaproponowane przez Szpocińskiego pojęcie kanonu historycznego jako zbioru 
miejsc pamięci uznawanych przez wspólnotę. Badacz rozróżnił w jego obrębie zjawiska naj-
istotniejsze, decydujące o tożsamości grupy, drugorzędne, a także miejsca potencjalne, 
które „znajdują się [...] poza kanonem historycznym, ale w każdej chwili mogą zostać »przy-
padkowo« lub w drodze »specjalnych poszukiwań« odkryte i włączone do kanonu”10.

Wszystkie te szczegółowe uwagi prowadzić muszą do zasadniczego pytania o to, jakie 
zadania badawcze łączy autorka recenzowanej książki z perspektywą pamięci kulturowej. 

  8 W. d a n e k, wstęp w: J. I. K r a s z e w s k i, Dziecię Starego Miasta. Obrazek narysowany z natury. 
Oprac. W. d a n e k. przejrzał, uzupełnił S. B u r k o t. Wyd. 5. Wrocław 1988, s. XXVIII–lXVIII. 
Bn I 71.

  9 S. B u r k o t, Powieści współczesne (1863–1887) Józefa Ignacego Kraszewskiego. Kraków 1967, 
s. 63.

10 A. S z p o c i ń s k i, Kanon historyczny. Pamięć zbiorowa a pamięć indywidualna. (Trzy wymiary 
pamięci zbiorowej). Reguły kulturowe kanonu historycznego. „Przeszłość własna” w okresach gwał-
townych przemian i „przeszłość własna” okresów stabilizacji. „Studia Socjologiczne” 1983, nr 4, 
s. 136.
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Mimo iż nie wyrażono tego explicite, w pracy można odnaleźć odwołanie do trzech typów 
refleksji: nad „pamięcią literatury”, „pamięcią w literaturze” oraz nad „literaturą jako medium 
pamięci”11. 

najwięcej miejsca, jak zostało to ukazane, Małochleb poświęca drugiemu z nich, reali-
zowanemu przez narratologiczno-semiotyczną analizę form przekładu doświadczenia histo-
rycznego na środki dostępne twórczości literackiej. jednak – w związku z faktem wykorzy-
stania jako materiału badawczego tekstów wyraziście zideologizowanych – w polu zainte-
resowań pojawia się także typ trzeci, odnoszący się do efektywności oddziaływania medium 
literackiego na pozaliteracką kulturę pamięci. Spośród rozmaitych, omawianych przez erll, 
odmian retoryki pamięci12 polska badaczka bezpośrednio odnosi się tylko do najmniej 
skutecznego w aspekcie perswazyjnym trybu refleksyjnego, łącząc go z literaturą popaź-
dziernikową, demaskującą legendy i mity kompensacyjne. z przywołanymi we wcześniejszych 
rozdziałach utworami wspomnieniowymi, polemicznymi, brązowniczymi czy też pisanymi 
w konwencji zdystansowanego przekazu o przeszłości dałyby się jednak powiązać i pozo-
stałe wymienione przez erll tryby retoryczne: doświadczeniowy, antagonistyczny, monu-
mentalny i historyzujący. jeśli natomiast chodzi o pierwszy ze wspomnianych tu rodzajów 
refleksji memorystycznej, o pamięć literatury rozumianą jako diachroniczny system repe-
tycji określonych form estetycznych oraz wpisanych w nie obrazów i idei13, to za zapis owej 
refleksji należy uznać całą rozprawę, która przez wybór określonego typu materiału literac-
kiego i narzucenie mu – za pomocą odpowiednich zabiegów porządkujących – cech cało-
ściowości i spójności kreuje swoisty metadyskurs o literaturze powstańczej. zostaje on 
ujęty w trzech fazach, od opowieści „o wojnie domowej”, przez „narracje o wspólnocie” (s. 23), 
aż po utwory dekonstruujące tę wersję styczniowego zrywu narzuconą przez tradycję ro-
mantyczną (s. 414). 

publikacja pauliny Małochleb to książka ważna dla zrozumienia przemian odnoszących 
się do pamięci o wydarzeniach sprzed 150 lat, choć chyba nie wszystkie zamierzone tam 
cele zostały zrealizowane. Wybór kulturowego pryzmatu opisu sytuuje autorkę recenzowanej 
książki na styku kilku dyscyplin i nurtów badawczych: literaturoznawstwa, antropologii 
literatury, historii idei, metodologii historii. celem stało się tu przecież nie tyle odtworzenie 
chronologii użyć historycznego motywu, ile ukazanie zapisanych w literaturze, połączonych 
z nim, zmiennych wyobrażeń społecznych. Małochleb, narzucając tym obrazom ścisłe nar-
ratologiczne ramy, robi to jednak kosztem owego wielodyscyplinarnego ujęcia, osłabiając 
społeczno-historyczne konteksty literackiego przekazu. czy jest to cena do zaakceptowania 
przez czytelnika rozprawy? Wydaje się, że tak, m.in. właśnie ze względu na przejrzystość 
i logikę wywodu dotyczącego utworów powstających przez ponad stulecie. niezależnie więc 
od wszystkich sformułowanych tu wcześniej uwag i wątpliwości oceniam tę pracę jako istot-
ną wypowiedź na temat miejsca oraz roli mitologii romantycznej i związanej z nią symboliki 
w nowoczesnej polskiej świadomości.

A b s t r a c t

AleKSAndRA cHOMIUK Maria curie-Skłodowska University, lublin

THe jAnUARY InSURRecTIOn In nATIOnAl IMAgInARIUM

The review is a discussion of paulina Małochleb’s study in literary images of the january Insurrection 
produced from 1860s to 1980s. It employs two methodological stances of which superior reference is 

11 J. K a ł ą ż n y, Kategoria pamięci zbiorowej w badaniach literaturoznawczych. „Kultura Współczes- 
na” 2007, nr 3, s. 87–89.

12 A. e r l l, Literatura jako medium pamięci zbiorowej. W zb.: Pamięć zbiorowa i kulturowa, s. 240–247.
13 zob. K a ł ą ż n y, op. cit., s. 87–88.
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the tradition of studies in memory developed within the framework of historical anthropology, while in 
her treatment of translation of historical experience into the available means of literary creativity, she 
exercises the tools of narratological-semiotic analysis to expound with them the changeable in time 
methods of the insurrection account meanings’ generation. 

eWA KRASKOWSKA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, poznań

KOBIece OBlIcze VARSAVIAnISTYKI

M a ł g o r z a t a  B ü t h n e r - z a w a d z k a, WARSzAWA W OczAcH pISAReK. OBRAz  
I dOŚWIAdczenIe MIASTA W pOlSKIej pROzIe KOBIecej 1864–1939. (Indeks: Monika 
Baranowska). Warszawa 2014. Instytut Badań literackich pAn – Wydawnictwo / Stowarzy-
szenie „pro cultura litteraria”, ss. 632. „lupa Obscura”.

zainicjowana przez środowisko genderowe w Instytucie Badań literackich pAn seria „lupa 
Obscura” zdążyła już wzbogacić polskie studia nad pisarstwem kobiet o kilka cennych mo-
nografii. Serię rozpoczęła książka Agnieszki Mrozik Akuszerki transformacji. Kobiety, litera-
tura i władza po roku 1989 (Warszawa 2012), w następnych latach ukazały się też rozprawy 
Karoliny Krasuskiej, Moniki Świerkosz, Agaty Araszkiewicz1 oraz – będąca przedmiotem 
niniejszego omówienia – Warszawa w oczach pisarek. Obraz i doświadczenie miasta w pol-
skiej prozie kobiecej 1864–1939 Małgorzaty Büthner-zawadzkiej. jedno miasto, 15 autorek, 
75 lat, 3 epoki literackie, 22 powieści, blisko 40 krótszych form prozatorskich (obrazki, 
opowiadania, felietony, reportaże, szkice), ponad 60 pozycji określonych mianem konteks- 
towych – te liczby dają ogólne wyobrażenie o rozmiarach projektu badawczego, którego 
efektem jest ów tom. Mamy tu do czynienia z dziełem akademickim w rozmiarze Xl, czemu 
dorównuje jego wartość naukowa. Łącząc perspektywę genderową z prężnie rozwijającymi 
się dziś studiami nad miejskością, badaczka dokonała pierwszej w polsce aż tak rozległej 
syntezy historycznoliterackiej, dla której spoiwem stała się zapisana w twórczości prozator-
skiej autorek opowieść o tym, jak nowoczesna kobieta stopniowo odnajdywała się – lub też 
nie – w stołecznej przestrzeni. ze względu na sferę faktograficzną i nasycenie konkretem 
topograficzno-personalnym książka Büthner-zawadzkiej to kopalnia wiedzy o Warszawie 
i jej mieszkankach, ale zarazem uniwersalne i metodologicznie inspirujące studium, które 
demonstruje, jak efektownie i odkrywczo można czytać teksty literackie spoza kanonu var-
savianistycznego, przywracając miastu jego herstorię. nawiasem mówiąc, warto podjąć 
lekturę owego tomu równolegle z poświęconą zbliżonej problematyce i pisaną mniej więcej 
w tym samym czasie książką Agnieszki daukszy Kobiety na drodze. Doświadczenie prze-
strzeni publicznej w literaturze przełomu XIX i XX wieku (Kraków 2013), której wszakże 
należałoby się oddzielne omówienie.

Małgorzacie Büthner-zawadzkiej udało się wypracować taką metodę analizy i interpre-
tacji materiału literackiego i paraliterackiego, która wydobyła zeń nie tylko kwintesencję 
kobiecego doświadczania metropolitalnej przestrzeni rozwijającej się od schyłku XIX wieku 
po wybuch drugiej wojny światowej, ale także wielość jego odcieni i niuansów oraz zróżni-
cowanie wypowiedzi artystycznej. do osiągnięcia tego celu posłużyły badaczce zarówno 

1 K. K r a s u s k a, Płeć i naród: Trans/lokacje. Maria Komornicka / Piotr Odmieniec Włast, Else  
Lasker-Schüler, Mina Loy. Warszawa 2011. – M. Ś w i e r k o s z, W przestrzeniach tradycji. Proza 
Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk w sporach o literaturę, kanon i feminizm. Warszawa 2014. – 
A. A r a s z k i e w i c z, Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu między-
wojennym. Warszawa 2014. 
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tradycyjne narzędzia filologiczne i historiograficzne, jak i dobrze wyposażony warsztat 
współczesnej humanistyki kulturowej. charakterystycznym rysem owej metody jest „odwa-
ga sięgania poza tekst: do kontekstów historycznych, topograficznych i wielu innych” (s. 47), 
co autorka, jak wyznaje, przyswoiła sobie dzięki ewie paczoskiej, zwłaszcza z jej monografii 
„Lalka”, czyli rozpad świata (Warszawa 2008). W tym samym miejscu, wskazując na książ-
kę Marty zielińskiej Warszawa – dziwne miasto (Warszawa 1995) jako kolejne źródło swoich 
inspiracji, Büthner-zawadzka stwierdza: „Od zielińskiej nauczyłam się nie bać niekonwen-
cjonalnych skojarzeń czy zestawień tekstów i faktów, które pozwalają zbliżyć się z różnych 
stron do fenomenu związków stołecznego miasta, ludzi i literatury. pozostaje mi żałować, że 
w gronie ulubionych pisarzy badaczki znaleźli się wyłącznie mężczyźni” (s. 48). 

zauważyć tu wypada, iż tytuł omawianej monografii nie do końca oddaje jej ideę i za-
wartość – chodzi w niej wszak nie tylko o „Warszawę w oczach pisarek”, ale przede wszyst-
kim o obecność kobiet w Warszawie i o autorki piszące o kobietach w Warszawie. Mężczyź-
ni – zarówno twórcy, jak i postacie literackie – są z tej narracji celowo wykluczeni, jeśli się 
pojawiają, to wyłącznie jako niezbędne tło i kontekst. Wspomniane „sięganie poza tekst” 
odbywa się tu nieustannie i na zasadzie ruchu wahadłowego: oto podjąwszy jakiś wątek 
nieodzowny dla interpretacji danego utworu, badaczka po chwili wprowadza mniej lub bar-
dziej rozległy komentarz kontekstowy (niekiedy przenosząc go do przypisu), by po jego do-
mknięciu powrócić znowu na ścieżkę interpretacyjną. dla przykładu – w rozdziale poświę-
conym Marcie Orzeszkowej owe komentarze dotyczą m.in. pracy kobiet w aglomeracjach 
miejskich w drugiej połowie XIX wieku oraz topografii ulic warszawskich w tamtej epoce 
(graniczna i piwna), przy Świętej kucharce Wandy Melcer uruchomiony zostaje kontekst 
związany z warszawskimi bazarami i targowiskami, a z okazji rozważań poświęconych te-
matyce zwierzęcej w felietonach Magdaleny Samozwaniec dowiadujemy się o kilku szczegó-
łach z dziejów warszawskiego ogrodu zoologicznego. Strategia ta, stosowana konsekwentnie 
od początku do końca książki, podnosi jej walory poznawcze oraz czytelniczą atrakcyjność. 

Büthner-zawadzka jest uczennicą grażyny Borkowskiej i należy do drugiego pokolenia 
polskich krytyczek feministycznych, które od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku tworzyły w rodzimym literaturoznawstwie tę prężną formację. W swojej pracy czerpie 
inspirację nie tylko z varsavianistycznych prac badaczek literatury XIX-wiecznej, ale również 
z metodologicznych doświadczeń poprzedniczek budujących zręby feministycznej teorii, 
krytyki i historiografii literackiej w wydaniu krajowym i zagranicznym. Recenzowana książ-
ka jest przykładem na to, jak znakomity użytek można czynić z idących w podobnym kie-
runku badań wcześniejszych, jak można je pogłębiać i poszerzać, cyzelować metodę i wzbo-
gacać materiał źródłowy. Explicite traktuje o tym jeden ze wstępnych podrozdziałów, zaty-
tułowany Proza kobieca – niekończąca się dyskusja (s. 11–26), w którym zrekapitulowane 
zostały dzieje i wyniki wieloletniej debaty nad centralną dla tego projektu kategorią genolo-
giczną, a także własne wobec tej dyskusji stanowisko autorki. 

Myśl przewodnią swojej książki formułuje Büthner-zawadzka jasno i urzekająco prosto: 
„Mam przekonanie, że tekstom, które opowiadają o zmieniającym się wraz z rozwojem cy-
wilizacyjnym mieście, przyda się lektura uwrażliwiona na płeć. pozwoli bowiem odpowiedzieć 
na pytanie, czy mieszkanki i mieszkańcy mogli w równym stopniu korzystać z tego, co ofe-
rowało im życie w nowoczesnej metropolii” (s. 20). przekonania tego nie sposób nie podzielać. 
Również określenie ram czasowych, w których zawierają się omawiane teksty i zjawiska li-
teracko-kulturowe, nie budzi wątpliwości. W latach 1864–1939, jak pisze badaczka: „nie-
ustannie zmieniała się i Warszawa, i sytuacja kobiet. Okres ten ma wyraźne ramy historycz-
ne – od upadku powstania styczniowego do wybuchu drugiej wojny światowej. Ale zamyka 
się także w obrębie pewnych zjawisk, ważnych zarówno dla stolicy, jak i dla pisarek. U jego 
początków obserwujemy przyspieszenie procesów urbanizacji oraz emancypacji. natomiast 
następująca po nim wojna stała się ostrą cezurą nie tylko w dziejach Warszawy, ale i w pol-
skiej prozie kobiecej” (s. 26). 
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Obfity i różnorodny materiał źródłowy poddany został w książce systematyzacji i pro-
blematyzacji wedle trojakiego porządku: chronologicznego, genologicznego i tematycznego. 
Sekwencję sześciu rozdziałów analitycznych poświęconych konkretnym konstelacjom auto-
rek i ich dzieł poprzedzają dwa rozdziały wstępne: Genius loci a płeć (Wstęp) (s. 9–51) – w któ-
rym wspomniana tu wcześniej kategoria prozy kobiecej wchodzi w relację z problematyką 
urban studies i rodzimą tradycją varsavianistyki – oraz Feministyczny spacer po metropolii 
(s. 52–113), tropiący główne figury kobiecości warszawskiej. Wśród nich poczesne miejsce 
zajmuje flâneuse – kobiecy odpowiednik słynnego modernistycznego, po tylekroć opisywa-
nego flâneura. „czas postawić pytanie: czy kobieta w ogóle mogła być flâneurem?” – stwier-
dza Büthner-zawadzka (s. 55) i to bardzo dobre pytanie, mimo że, zdaniem Teresy Walas: 
„W istocie jest to dość dziecinne, by nie powiedzieć – neurotyczne poszukiwanie symetrii: 
skoro mężczyźni mają flâneura, my nie spoczniemy, póki nie znajdziemy swojej flâneuse...”2 
Oprócz zjawiska flâneryzmu szeroko naświetlone są w tej części książki takie zagadnienia, 
jak kobiecy konsumpcjonizm, agorafobia czy relacja kobiecość–natura. Każdemu z tych te- 
matów autorka poświęca baczną uwagę, poddaje krytycznej lekturze istotną dla niego lite-
raturę przedmiotu i dzieli się refleksją własną. dzięki temu rozdział 2 staje się rodzajem 
przewodnika po feministycznych urban studies, dostarczając nie tylko podstawowej wiedzy 
o głównych problemach i metodach badawczych tego nurtu, ale także cennych wskazówek 
lekturowych. Flâneuse, podobnie jak powiązana z nią figura kobiety-konsumentki, klientki 
domów towarowych, kawiarń czy parków, to postać społecznie oraz kulturowo uprzywilejo-
wana i w książce Büthner-zawadzkiej reprezentuje mniejszość. znacznie częściej pojawiają 
się tu literackie wizerunki kobiet, które w stołecznym mieście doświadczały pauperyzacji, 
marginalizacji, przemocy i wykluczenia. Ich galerię rozpoczyna Marta z tendencyjnej powie-
ści Orzeszkowej (s. 114–141), zamyka zaś „marsz łachmanów i blaszanek” (s. 506) z repor-
tażowej prozy elżbiety Szemplińskiej-Sobolewskiej o warszawskiej kolonii dla bezrobotnych, 
bezdomnych i eksmitowanych. 

Krzyżowanie parametrów płci i klasy (czasem też wieku biologicznego) jest podstawową 
zasadą opisu zjawisk kulturowych nie tylko na gruncie studiów genderowych (choć tu zyska-
ło szczególną rangę metodologiczną) i w Warszawie w oczach pisarek dzieje się niemal na 
każdej stronicy. Uderza natomiast w monografii znikoma obecność postaci kobiet ze środowisk 
elitarnych – czy to w sensie klasowym, czy finansowym, czy też intelektualno-artystycznym. 
jest to skutek decyzji autorki, by nie zajmować się tu literaturą dokumentu osobistego, 
którą przywołuje się tylko okazjonalnie, w trybie kontekstowym. I choć rezygnację tę łatwo 
zrozumieć – przy uwzględnieniu dzienników, wspomnień, listów itp. rozmiar pracy zwiększył-
by się z Xl do XXl – to pozostaje w związku z nią pewien niedosyt. przywołanie diarystyki 
czy memuarystyki, choćby i wybiórcze, dałoby bowiem szerszy wgląd w rewiry, które w książ-
ce są reprezentowane śladowo, w zasadzie jedynie w podrozdziale o twórczości Magdaleny 
Samozwaniec (s. 519–552). Büthner-zawadzka ma, oczywiście, pełną świadomość tego, iż 
w rekonstruowanym przez nią obrazie Warszawy przeważają „gorsze rewiry” (tak zatytułowa-
ny został rozdział 6), że zdecydowana większość tekstów, które poddała lekturze, wywodzi się 
z nurtów prozy społecznej, środowiskowej, zaangażowanej, krytycznej. z pamiętników deo- 
tymy, z dzienników zofii nałkowskiej czy wspomnień zuzanny Rabskiej wyłoniłaby się nato-
miast Warszawa salonowa, elitarna, oficjalna, reprezentacyjna. Kobiecość w takich przestrze-
niach funkcjonowała na zupełnie innych zasadach niż w obszarach ukazywanych przez 
Konopnicką, zapolską, gojawiczyńską, Melcer czy Ukniewską. pozostaje jednak faktem, iż 
najlepsze pióra niewieście polskiej prozy schyłku XIX i pierwszych dekad XX wieku uchwy-

2 Krytyka feministyczna – dokonania i perspektywy. Rozmawiają: A. B u r z y ń s k a, A. Ł e b k o w-
s k a, T. n a s t u l c z y k, M. S k u c h a, M. Ś w i e r k o s z  i T. W a l a s. „Wielogłos” 2011, nr 2, 
s. 23.
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ciły kobiecą twarz Warszawy w jej odsłonie plebejsko-drobnomieszczańskiej, często mrocznej 
i straumatyzowanej, na tle scenerii przedmiejskiej, zaułkowej, kamienicznej, rynsztokowej. 
Widać to wyraźnie już w spisie treści omawianej książki, gdyż Büthner-zawadzka zastoso-
wała tu sugestywny chwyt retoryczny, opatrując poszczególne podrozdziały frazami, które 
wyłowiła z utworów pisarek będących w nich przedmiotem uwagi. Tak więc np. fragmenty 
o prozie Heleny Boguszewskiej noszą nazwy „Czekając na Jana, załamywała ręce” oraz „A ja 
należę przecież do przedmieścia”, gojawiczyńską anonsują tytuły „Akurat wystarczy na 
rynsztok” i „Zawsze oni będą spłacali dług, ci z Nowolipek”, dąbrowską – „Poszłam tak sobie 
do kuchni”, Szelburg-zarembinę – „Wszystkie zbrodnie świata dzieją się z moją wiedzą”, 
nałkowską – „A my jesteśmy kalekami – wszystkie”, itd. dopiero tytuł podrozdziału o Samo-
zwaniec wnosi do tej monotonnej nuty inny ton: „Targałam kawiarnianą paniusię za utlenio-
ne kudełki”. Fragmentowi temu chciałabym poświęcić nieco więcej uwagi, warto bowiem 
podkreślić, że reprezentatywne dla „lżejszego” obiegu czytelniczego kobiece pisarstwo saty-
ryczne i humorystyczne to w literaturze nowoczesnej, a także ponowoczesnej, materiał 
ogromny i przez badania polskie w zasadzie nietknięty. Wzmiankowany zaś podrozdział 
można uznać za istotny i inspirujący wkład do studiów nad tym zjawiskiem.

Humor i śmiech należą do zjawisk w kulturze ludzkiej, którym od dawna przypisywano 
nacechowanie genderowe. W myśl rozpowszechnionych stereotypów nie wszystko, co roz-
śmiesza mężczyn, jest zabawne dla kobiet i vice versa, o ile kobiety w ogóle cokolwiek  
rozśmiesza – jeszcze w wieku XIX pokutowało bowiem przeświadczenie, że nie mają one 
poczucia humoru. nie mogło być inaczej, skoro przez stulecia socjalizowano płeć żeńską do 
małżeństwa, a – jak aforystycznie ujmował rzecz Oscar Wilde – nic nie rujnuje tak bardzo 
romansu, jak poczucie humoru u kobiety i jego brak u mężczyzny. Śmiech nie przystawał 
dziewczętom na wydaniu, kobieta dowcipna budziła niepokój, nierzadko prowadzący do 
łagodnych bądź ostrzejszych form ostracyzmu towarzyskiego. norma obyczajowa pozwalała 
kobiecie uczestniczyć w kulturze śmiechu dopiero, gdy była ona w wieku bardzo dojrzałym 
bądź podeszłym, gdy przestawała być obiektem seksualnym lub przez przynależność do 
najniższych warstw społecznych istniała poza strukturami, które norma ta regulowała. 
Kobieta tradycyjnie bywała raczej przedmiotem niż podmiotem śmiesznego, także – co istot-
ne – w tekstach pisanych przez kobiety, nierzadko o znacznej (choć ambiwaletnej) randze 
literackiej. W literaturze światowej można tu wskazać przypadek george eliot, w naszej 
rodzimej – zapolską, Krzywicką i właśnie Samozwaniec. pisze Büthner-zawadzka:

„Magdalena Samozwaniec to pisarka, z którą krytyka feministyczna ma poważny kłopot. 
Tak poważny, że się nią nie zajmuje i nie zalicza jej w poczet literackich emancypantek, 
wykuwających polską tradycję kobiecego pisania. zanim więc zastanowię się, jaki obraz 
międzywojennej stolicy zobaczyła zza kawiarnianego stolika satyryczka, zmuszona jestem 
zmierzyć się z kilkoma wątpliwościami. przede wszystkim: czy Magdalena Samozwaniec 
tworzyła literaturę kobiecą?” (s. 519).

Badaczka nie rozstrzyga tej wątpliwości, pozostawiając pytanie w zawieszeniu. A przecież 
nietrudno ją (tę wątpliwość) zneutralizować, jeśli się potrafi dostrzec, że wprawdzie ostrze 
satyry Samozwaniec często zwraca się przeciwko stereotypowym niewieścim przywarom, są 
to jednak przywary związane z pozycją kobiety w patriarchacie. zatem to nie kobieta jako 
taka, lecz właśnie patriarchat winien być postrzegany jako temat prześmiewczych tekstów 
młodszej z Kossakówien. na podobnej zasadzie funkcjonuje w Kartkach z pamiętnika młodej 
mężatki wykreowany przez nią (czy też przez nie, jako że mamy tu najprawdopodobniej do 
czynienia z przypadkiem siostrzanej kooperatywy twórczej) obraz przewrotu majowego 
1926 roku widzianego oczyma rodzimej modnisi przybyłej do Warszawy prosto z paryża 
i kompletnie niezorientowanej w krajowych realiach politycznych. Tu znów – to nie ograni-
czona w swojej wiedzy narratorka, z piękną główką pełną patriotycznych frazesów i myśli 
o fatałaszkach, jest przedmiotem śmiechu, lecz męski militaryzm, którego absurdalność 
dzięki jej ignorancji jawi się jak na dłoni. Mimi – bo takie arcykobiece imię nosi owa postać 
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– stanowi źródło efektu udziwnienia, który zazwyczaj niesie ze sobą duży potencjał wywro-
towy. gdy pisze w pamiętniku: 

„Mam w ręku nadzwyczajny dodatek! lecz w dalszym ciągu nie rozumiem nic. litery 
skaczą mi do oczu, czy ja zwariowałam?... A może dostałam kulą w głowę, sama nie wiedząc 
o tym? [...] 

[...] czytam wyraźnie: »Warszawa zdobyta przez wojska polskie!« 
[...] 
Więc kto strzelał? do kogo? polacy do polaków? z armat? [...] 
[...] jestem widać za głupia, aby mieszkać w polsce”3 

– nie siebie kompromituje, lecz męską wojnę polsko-polską. nie wiem, czy taka była inten-
cja autorska – zakładam, że tak – ale Kartki z pamiętnika młodej mężatki mają wymowę 
ewidentnie pacyfistyczną, wpisując się tym samym w programową wizję Virginii Woolf z Trzech 
gwinei (1938), a są wszak znacznie od nich wcześniejsze. W tym antywojennym i femini-
stycznym eseju Woolf, we właściwej sobie przy takich okazjach tonacji poważno-żartobliwej, 
sformułowała projekt Stowarzyszenia Outsiderek. Wychodząc z założenia, iż „instynkt wo-
jowania stanowi cechę płciową, która kobiecie nie jest dana, tak jak mężczyźnie nie jest dany 
instynkt macierzyński”, pisała: „do stowarzyszenia należeć będą córki wykształconych 
mężczyn, [które] nie tylko nie będą podżegać swoich braci do wojny, ale ponadto powinny 
zaniechać wszelkich prób odwodzenia ich od wojny; inaczej mówiąc, mają obowiązek zacho-
wać w tej kwestii całkowitą obojętność”4. W bezlitośnie racjonalnym wywodzie Woolf wyka-
zuje, iż zarówno norma kulturowa patriarchatu, jak i jego regulacje prawne nie pozwalają 
kobiecie czuć się beneficjentką państwa, toteż ojczyzna, do której obrony wzywają ją męż-
czyźni, nie jest w istocie „jej” ojczyzną. Mówi outsiderka z eseju Woolf: „jako kobieta [...] nie 
posiadam ojczyzny. I nie chcę jej posiadać. Moją jedyną ojczyzną, jako kobiety, jest cały 
świat”5. Kosmopolityczna Mimi z powiastki Magdaleny Samozwaniec ewidentnie ma predys-
pozycje do członkostwa w takim Stowarzyszeniu Outsiderek. na marginesie warto jeszcze 
dodać, iż wyrażenie „wojna polsko-polska”, tak często dziś przywoływane, właśnie w tym 
humorystycznym dziełku pojawiło się, jak ustalił Henryk Markiewicz, po raz pierwszy6.

W rozdziale ostatnim swojej książki Büthner-zawadzka porusza kilka zagadnień, jakie 
same w sobie mogłyby się stać tematami całych rozdziałów. pyta o powody, dla których 
większość bohaterek omawianych przez nią utworów umiera w zakończeniach, analizuje –  
za Michałem głowińskim, Heinzem paetzoldem i elizabeth Wilson – semiotykę konstruowa-
nej w tych tekstach przestrzeni miejskiej, zauważając, iż „bohaterki kobiecych powieści 
z akcją w Warszawie z lat 1864–1939, w tym nawet z okresu międzywojnia, bardziej przy-
pominają bohaterów wielkich powieści realistycznych z XIX wieku niż uwięzionych w labi-
ryncie w wieku XX” (s. 585). W podrozdziale o miejskich mitach (m.in. mit cyganerii war-
szawskiej, mity żołnierskie, mit powstania warszawskiego, mit robotniczej stolicy itd.) za-
stanawia się nad rolą piszących kobiet w tworzeniu takich mitów, czy raczej – zwykle 
mimowolnym – dekonstruowaniu. Wychodząc poza ramy czasowe, które przyjęła w swej 
rozprawie, badaczka celnie zauważa: „jeśli szukamy zapisów kobiecego doświadczania 
miejskiej przestrzeni powstałych w okresie 1945–1989, warto zwrócić się [...] w stronę nur-
tu lżejszego – literatury popularnej” (s. 595). Tam bowiem swobodniej niż w literaturze wy-
sokoartystycznej do głosu mogło dojść kobiece doświadczenie codzienności, kobieca pamięć, 

3 M. S a m o z w a n i e c, Kartki z pamiętnika młodej mężatki. Wstęp R. p o d r a z a. posł. J. W r ó b e l. 
Warszawa 2011, s. 48. 

4 V. W o o l f, Własny pokój. – Trzy gwinee. przeł. E. K r a s i ń s k a. Warszawa 2002, s. 279–280.
5 Ibidem, s. 282.
6 H. M a r k i e w i c z, Z nowych polowań na skrzydlate słowa. W zb.: Różne głosy. Prace ofiarowane 

Stanisławowi Balbusowi na jubileusz siedemdziesięciolecia. Red. d. W o j d a, M. H e y d e l, 
A. H e j m e j. Kraków 2013, s. 23–24.
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kobiece poczucie humoru. I choć nie podzielam atencji, jaką autorka ma dla Pestki Anki 
Kowalskiej, nazywając ją „najważniejszą kobiecą powieścią o Warszawie z czasów pRl”, to 
z kolei bardzo doceniam skrótowe uwagi o „prawdziwym wysypie kobiecej prozy związanej 
z Warszawą [...] na początku XXI wieku” (s. 597). Te kilkanaście zdań kończących rozprawę 
dobitnie świadczy, iż tematyka varsavianistyczna w literackich badaniach feministyczno-
-genderowych ma przed sobą przyszłość.

A b s t r a c t

eWA KRASKOWSKA Adam Mickiewicz University, poznań

FeMAle FAce OF A WARSAWOlOgY

The review discusses Małgorzata Büthner-zawadzka’s monograph Warszawa w oczach pisarek. Obraz 
i doświadczenie miasta w polskiej prozie kobiecej 1864–1939 (Warsaw in the Eyes of Women Writers. 
Image and Experience of the City in 1864–1939 Polish Female Prose). In-depth literary history studies 
and rich source material are neatly composed in the book with a cultural approach, while profuse 
references to extraliterary contexts set the analysed prose against the background of several epochs. 

AleKSAndRA UBeRTOWSKA Uniwersytet gdański

dWIe MOnOgRAFIe pIŚMIennIcTWA O zAgŁAdzIe

lITeRATURA pOlSKA WOBec zAgŁAdY (1939–1968). pod redakcją S ł a w o m i r a  B u-
r y ł y, d o r o t y  K r a w c z y ń s k i e j  i  j a c k a  l e o c i a k a. (Indeks: ewa Rot). Warszawa 
2012. Fundacja Akademia Humanistyczna / Instytut Badań literackich pAn – Wydawnictwo, 
ss. 6641. 
B a r t ł o m i e j  K r u p a, OpOWIedzIeĆ zAgŁAdĘ. pOlSKA pROzA I HISTORIOgRAFIA 
WOBec HOlOcAUSTU (1987–2003). Kraków (2013). Towarzystwo Autorów i Wydawców 
prac naukowych „Universitas”, ss. 566, 2 nlb. 

„literatura Holocaustu jest czymś więcej niż kolekcją tekstów, połączonych wspólnym te-
matem, czymś w rodzaju literatury marynistycznej czy wojennej”, pisał niegdyś Alvin H. Ro-
senfeld2, sygnalizując zasadniczą trudność, jaką napotyka badacz zajmujący się poezją bądź 
literaturą świadectwa, które dokumentują zagładę. Trudność ta wiąże się z wątpliwościami, 
czy taka oto różnorodność tekstów, wymagająca wiedzy interdyscyplinarnej, pozwoli ująć 
się w zastane kategorie opisowe, czy zasób wiadomości o Holokauście pomieści się zarówno 
w ramach wyznaczanych przez tradycyjne narzędzia opisu filologicznego, jak i w obszarze 
kanonicznych gatunków filologicznych, takich jak monografia, synteza historycznoliteracka, 
podręcznik akademicki. 

z tym wyzwaniem metodologicznym usiłują zmierzyć się autorzy dwóch recenzowanych 
przeze mnie prac o charakterze monograficznym, poświęconych piśmiennictwu o Holokau-
ście. Każda z nich opiera się na odmiennych przesłankach, inaczej projektuje obszar i ramy 
chronologiczne swoich rozważań, bazuje również na innym materiale literackim. Różnice te 
jednak są inspirujące i nadają relacji pomiędzy dwiema książkami znamię komplementar-
ności na polu metodologicznym i historycznoliterackim.

1 W roku 2016 ukazało się wyd. 2, poprawione. Odwołuję się tu jednak do wyd. 1, ponieważ na nim 
się opierałam, pisząc w roku 2015 tę recenzję.

2 A. H. R o s e n f e l d, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu. przeł. B. K r a w c o-
w i c z. Warszawa 2003, s. 26. 
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pierwsza z omawianych tu monografii, Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968), 
jest częścią większego, monumentalnego w zamysłach konceptu, polegającego na opubliko-
waniu opracowania historycznoliterackiego, które obejmowałoby swoim zasięgiem całą 
polską literaturę o Holokauście, od naocznych świadectw poetyckich i intymistycznych, 
niejako symultanicznych wobec masowej zagłady Żydów, aż po współczesne, postmoderni-
styczne powieści i filmy poświęcone tej problematyce. 

publikacja ta kontynuuje najlepsze tradycje Instytutu Badań literackich w zakresie 
„pracy organicznej” w nauce o literaturze, wyrażającej się w starannym wydawaniu niezbęd-
nych słowników, syntez historycznoliterackich, bogatych materiałowo i reprezentujących 
wysoki poziom opracowania tytułowych zagadnień. Literatura polska wobec Zagłady w znacz-
nym stopniu jednak poszerza granice gatunkowe takich przedsięwzięć, ustanawiając cieka-
wy i oryginalny precedens w tym zakresie. Oto jak zamierzenia redaktorów określa we 
wstępie dorota Krawczyńska: „perspektywa, którą przyjmujemy, jest – oczywiście – dzisiej-
sza, ale nie przesłania ona aktualnych (dla czasu, o którym mowa) rozpoznań teoretyczno-
literackich, dotyczących zagadnień prozy, realizmu, pograniczności gatunków, amorficzno-
ści gatunkowej przekazów prozatorskich. z tak porządkowanego materiału wyłoni się (mamy 
nadzieję) mapa zagadnień, wokół których organizowało się (i organizuje) piśmiennictwo 
dotyczące zagłady. choć będzie to wynik wtórny wobec pierwotnego założenia całości. jest 
nim bowiem próba spojrzenia na to, jakimi środkami posługiwano się, by ukazać graniczne 
doświadczenie Holokaustu, jak próbowały i próbują się z nim mierzyć poszczególne gatun-
ki literackie, nawet za cenę swego »zmącenia«. jakie nowe elementy pojawiają się w nich (i 
poza nimi) z czasem, jak exemplum zmienia się w emblemat, czyli w jaki sposób poszczegól-
na próba zapisu zagłady staje się językiem – przynajmniej na jakiś czas – obowiązującym. 
Ku jakim formom utrwalania tego przeżycia skłania się literatura? jak czerpie z tradycji 
bezpośredniej i przeciw czemu się buntuje?” (s. 12).

Otóż Literatura polska wobec Zagłady nie jest typowym podręcznikiem akademickim, 
nie jest też rozbudowanym kompendium czy leksykonem. Redaktorzy sami nazywają książ-
kę zbiorem „map, kompasów, przewodników” (s. 12), który umożliwi poruszanie się wśród 
gęstwiny faktów i zjawisk historycznoliterackich, a to „kartograficzne” określenie wydaje się 
ze wszech miar adekwatne. Mamy tu raczej do czynienia z pogłębionymi syntetycznymi 
„przybliżeniami” interpretacyjnymi, koncentrującymi się na wybranych zagadnieniach, roz-
wijanych przez autorów poszczególnych rozdziałów części I: jacka leociaka i Martę jan-
czewską, odpowiedzialnych za rozdział Literatura dokumentu osobistego, piotra Matywiec-
kiego, zajmującego się poezją, Sławomira Buryłę i dorotę Krawczyńską, piszących o prozie, 
oraz ewę Koźmińską-Frejlak, analizującą dyskurs prasowy. Autorzy ci wywierają osobiste, 
niezatarte piętno na każdym z podrozdziałów, na ich stylu i kompozycji. nie ma tu jednoli-
tego kryterium porządkującego wywody badaczy, przeciwnie, strukturyzują oni swoje frag-
menty książki w zgodzie z własnymi zainteresowaniami i kompetencjami. leociak i janczew-
ska dają popis znakomitej, w duchu lejeune’a, analizy strategii narracyjnych i tematów 
występujących w literaturze intymistycznej o Holokauście, Matywiecki uprawia finezyjną, 
„koronkową” sztukę interpretacji poezji, tematyzującej pamięć o zagładzie, dając dowód 
niezwykłej wrażliwości i znajomości rygorów, jakim podlega estetyka holokaustowa (jego 
szkice mogłyby zresztą ustanowić samodzielną książkę filologiczną, tak potrzebną w biblio-
tece polonistycznej). Koźmińska-Frejlak prezentuje kompetencje archiwistyczne, łącząc je 
z umiejętnością analizy retorycznej artykułów prasowych. Wreszcie Buryła i Krawczyńska 
rozpatrują utwory prozatorskie, stosując klasyczną metodę sfunkcjonalizowanej interpreta-
cji tekstów, będących efektem imponującej doprawdy kwerendy.

W efekcie otrzymujemy pasjonującą monografię, która narzuca lekturę dynamiczną, 
nieprzewidywalną, wymagającą aktywnego udziału czytelnika. „Fokus” wyznaczający per-
spektywę badawczą zmienia się tu nieustannie, co sprawia, że nie może być mowy o znuże-
niu czy wykształceniu u czytelnika pewnych automatyzmów odbiorczych. nie ma w oma-
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wianej pracy oczywistości, „słusznych” rekapitulacji faktów powszechnie znanych, przeciw-
nie, nawet odbiorca profesjonalnie zajmujący się literaturą o zagładzie odnajdzie tu wiele 
nieznanych utworów (dopiero książka ta uświadamia rozmiary owego „morza” tekstów ho-
lokaustowych, z jakimi musieli zmierzyć się autorzy), ich oryginalnych interpretacji, a także 
ważkich inspiracji metodologicznych ogólniejszej natury. zarazem Literatura polska wobec 
Zagłady spełnia rudymentarne i potrzebne funkcje dawnych syntez historycznoliterackich, 
obejmując swoim zasięgiem ogrom zagadnień, wymagających niekiedy dygresyjnych „wyjść” 
w stronę innych dyscyplin (historii, antropologii, socjologii), i umieszczając je na czytelnej 
osi chronologicznej. 

jak w szczegółach zrealizowany został ten koncept badawczy? Książka podzielona jest 
na dwie części, obejmujące utwory publikowane w latach 1939–1945 i 1945–1968. cezury 
zaproponowane przez redaktorów pochodzą więc z porządku politycznego, wyznaczają bowiem 
początek i koniec drugiej wojny światowej, a także wypadki Marca 1968, zakończone maso-
wą emigracją polskich Żydów. pierwszy rozdział części I poświęcono literaturze dokumentu 
osobistego. jacek leociak i Marta janczewska analizują tu wybrane zagadnienia, dotyczące 
warunków pisarstwa niefikcjonalnego o zagładzie: zróżnicowanie gatunkowe, topografię 
i chronologię określającą tę formę, strategie narracyjne uprawiane w ramach gatunku, jakim 
jest świadectwo, występowanie kategorii codzienności, którą janczewska dostrzega w figurach 
domu (i zastępczych wobec niego kryjówek „po aryjskiej stronie”), czynności wypełniających 
czas, w antropologicznie pojętym świecie rzeczy, a także w znamiennym oswojeniu z masową 
śmiercią. W obrębie tych „ram kategorialnych” udało się autorom uchwycić mnogość świa-
dectw: od dzienników emanuela Ringelbluma do esejów Racheli Auerbach, od pamiętników 
Mary Berg i eliszewy ze Stanisławowa po Testament Barucha Milcha. na osobną uwagę za-
sługuje ostatni podrozdział, Archiwum Ringelbluma jako tekst globalny, podejmujący próbę 
ujęcia tego niezwykłego zbioru archiwalnego w kategoriach analizy tekstologicznej.

piotr Matywiecki, autor następnego w kolejności rozdziału, Poezja, rozpoczyna od wyli-
czenia wierszy, egzemplifikujących poczucie niewyrażalności zagłady, którą określa jako 
„sytuację [...] wykorzeniającą z mowy o człowieku” (s. 183). poczucie to odnajduje w poezji 
czesława Miłosza i Tadeusza Borowskiego, konstatując zarazem przewagę w poezji okresu 
wojny i okupacji form konwencjonalnych, utrwalonych w tradycji poetyckiej, o proweniencji 
romantycznej czy też wręcz posiłkujących się stereotypem. niezwykle wnikliwe, odkrywcze 
interpretacje wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Władysława Szlengla, Izabeli gelbard, 
ewy Fiszer i wielu innych uporządkowane są wedle kryterium tematycznego i problemowe-
go, oscylują zatem wokół zagadnień getta, ukrywania się, portretu niemców, tożsamości 
żydowskiej, eschatologii, osobliwie rozumianego „nagiego życia”. Poezję kończą Portrety, 
przedstawiające wybranych autorów, m.in. Władysława Szlengla, Izabellę czermak, Mieczy-
sława jastruna (takie „portrety” zamykają zresztą większość obszerniejszych rozdziałów 
recenzowanej przeze mnie książki).

We fragmencie „prasoznawczym” ewa Koźmińska-Frejlak analizuje na podstawie boga-
tego materiału archiwalnego kilkaset gazet, czasopism, druków ulotnych, ukazujących się 
w ramach prasy „gadzinowej”, prasy konspiracyjnej i tej wydawanej na terenach zajętych 
przez wojska sowieckie. Rozpoznania dokonane przez autorkę prowadzą do niewesołej kon-
statacji: „w przypadku dużej części polskiego społeczeństwa zbrodnia na Żydach nie wywo-
łała wstrząsu” (s. 263). 

W części II piotr Matywiecki kontynuuje swoje eksploracje śladów pamięci o zagładzie 
w polskiej poezji, tym razem w większym stopniu koncentrując się na przemianach w za-
kresie poetyki, zwłaszcza na wyłanianiu się nowych form wyrazu, jak choćby „nihilizujący” 
(ale operujący ukrytym wartościowaniem) styl poezji Tadeusza Borowskiego czy rzeczowa, 
acetyczna poezja Tadeusza Różewicza z tomu Niepokój. Matywiecki oddaje jednak sprawie-
dliwość i innym rejestrom poetyckim, jak elegijność Stanisława Wygodzkiego czy rilkeańska 
kontemplacyjność Mieczysława jastruna, dostrzegając w nich strategię przepracowywania 
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traumatycznych wydarzeń z okresu wojny. następujący zaraz potem obszerny rozdział 
Sławomira Buryły i doroty Krawczyńskiej, poświęcony prozie o Holokauście, stanowi naj-
bardziej kompleksowe w polskiej nauce o literaturze opracowanie tego zagadnienia. Również 
tutaj przyjęto zasadę „punktowych przybliżeń”, analizując figury przestrzenne oraz gene-
rowane przez nie strategie narracyjne, techniki opisu, ironię w prozie Kazimierza Brandysa, 
leopolda Buczkowskiego, zofii nałkowskiej i innych. Osobne miejsce zajmują zagadnienia 
stosunków polsko-żydowskich, teodycei, krytyki kultury, miejscu zagłady w prozie socre-
alistycznej. 

W ramach powojennej literatury dokumentu osobistego leociak i janczewska wyodręb-
nili wybrane obszary problemowe, które zostały zilustrowane konkretnymi przykładami. 
Marta janczewska, charakteryzując formę pamiętnika, omówiła prace zebrane w wyniku 
konkursu Jak przeżyłem/łam okupację niemiecką?, ogłoszonego przez centralną Żydowską 
Komisję Historyczną w 1945 roku. natomiast jacek leociak analizuje relacje zespołu 301 
Żydowskiego Instytutu Historycznego, zbierane przez pracowników cŻKH wśród Żydów 
i polaków wedle specjalnych kwestionariuszy. Autor koncentruje się w swoich rozważaniach 
na dwóch dyskursach: dyskursie o mordowaniu i dyskursie o pomocy (uwzględniono tu 
zaledwie część relacji, w których to polacy pomagający Żydom w czasie wojny proszą orga-
nizacje żydowskie o wsparcie finansowe). jedynie ten podrozdział spośród wszystkich, jakie 
złożyły się na książkę, budzi pewne wątpliwości jako zbyt cząstkowy, mało reprezentatyw- 
ny zarówno dla samego gatunku niefikcjonalnego, jak i dla opisywanych postaw. 

zmierzając do konkluzji, powiedziałabym, że Literatura polska wobec Zagłady (1945–
1968) jest monografią wychodzącą naprzeciw różnym potrzebom i stylom lektury akademic-
kiej. Spełnia ona funkcję, jakże potrzebnego w ramach polonistyki, syntetycznego opraco-
wania, z którego korzystać będą zapewne studenci i doktoranci przystępujący do badań nad 
tą problematyką. zarazem to wartościowa książka naukowa, wchłaniająca impulsy, jakie 
płyną ze strony najnowszych metodologii, charakteryzująca się wysokim poziomem litera-
turoznawczej problematyzacji. Książka, która musiała powstać, pozycja niezbędna w biblio-
tece współczesnego polonisty. 

Rozprawa Bartłomieja Krupy Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Ho-
locaustu (1987–2003) (jej autor opublikował w 2006 roku wysoko ocenianą książkę Wspo-
mnienia obozowe jako specyficzna odmiana pisarstwa historycznego) jest podobnie pomy-
ślaną monografią, już w tytule wprowadzającą wyraziste ramy chronologiczne dla badanego 
materiału, które obejmują „drugą falę” zainteresowania reprezentacjami Holokaustu w pol-
sce i zarazem wpisują się w bardziej obiektywne cezury filologiczno-polityczne (pierwsze 
kilkanaście lat post-pRl-owskiej polski, świat w erze globalizacji, po upadku komunizmu). 
O swoistości metody obranej przez autora decyduje zamysł połączenia z sobą czy raczej 
równoległego prześledzenia losów dwóch dyskursów: literatury i historiografii, na tle burz-
liwych przemian historycznych w polsce. Swój światopogląd badawczy, a zarazem zespół 
praktyk analitycznych stosowanych w pracy wywodzi Krupa z teorii Michela Foucaulta 
i, zwłaszcza, z kręgu narratywizmu Haydena White’a oraz Franka Ankersmita. Autor w na-
stępujący sposób objaśnia cele, jakie przyświecały mu w trakcie pisania rozprawy: „Wymie-
nione w podtytule proza i historiografia są dla mnie dwoma rodzajami praktyk narracyjnych. 
za jeden ze swoich celów obieram porównanie owych dwóch typów dyskursu – literackiego 
i historycznego – wykazanie ich specyfiki, wewnętrznych podziałów oraz wzajemnych róż- 
nic i podobieństw. W takim ujęciu Holocaust traktowany będzie jako probierz zmian w oby-
dwu formacjach dyskursywnych i katalizator zachodzących w nich przemian. proza i histo-
riografia różnie podchodzą do tekstów zagłady: zupełnie inaczej wykorzystuje narracje 
ocalałych z getta poszukująca wiedzy na temat faktów historiografia, inaczej – na przykład 
– jarosław Marek Rymkiewicz, budujący uniwersalne przesłanie Umschlagplatzu czy też, 
próbujący oddać za pomocą »zimnego dystansu« próżnię, którą te relacje wokół siebie roz-
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taczają, piotr Matywiecki w Kamieniu granicznym. literatura i historiografia odmiennie 
postrzegają przedmiot swego zainteresowania, projektują także różnych odbiorców swych 
opowieści. Każda z tych narracji skrywa swoiście pojętą przemoc epistemiczną” (s. 10).

Koncepcja taka została wsparta odwołaniami do koncepcji dwóch autorytetów – wybit-
nych teoretyków literatury i historii: Berela langa i Haydena White’a. W zrekonstruowanym 
w części I, wstępnej (Metoda), sporze między restrykcyjną estetyką langa, który twierdzi, że 
tylko literatura faktu jest w stanie sprostać wymogom, jakie stawiają okrucieństwa Holo-
kaustu, a poglądami White’a, dopuszczającymi różne tryby fabularyzacji tego wydarzenia 
(nie tylko realistyczne, ale również metafikcjonalne, popkultorowe jak komiks itp.), Krupa 
zdecydowanie opowiada się po stronie tego drugiego. Sam jednak uchyla się przed sformu-
łowaniem autorskiej estetyki lub określeniem, jakiego rodzaju „pogranicze” pomiędzy histo-
rią a literaturą będzie go interesowało, wybierając postawę badawczą bliską socjologii re-
cepcji, czyli przerzucając ten trud na czytelnika (z zawodu historyka). zwieńczeniem wstępu 
teoretyczno-metodologicznego okazuje się bowiem wyszczególnienie trzech typów odbioru 
tekstu przez „historyzującego” czytelnika: literatury poszukującej faktów, literatury konwen-
cyjnej i literatury nowohistorycznej.

Rozprawa podzielona jest na cztery, wyraziście oddzielone od siebie, części – oprócz 
wspomnianej już części wstępnej są to: Wyłonienie, czyli druga połowa lat osiemdziesiątych, 
Rozproszenie, czyli lata dziewięćdziesiąte, Poróżnienie, czyli początek nowego tysiąclecia. 
W części Wyłonienie autor analizuje jedynie utwory literackie (Początek Andrzeja Szczypior-
skiego, Zagładę piotra Szewca i Umschlagplatz jarosława Marka Rymkiewicza), dostrzegając 
w nich podobny styl narracji, który nazywa „nostalgicznym” lub „nostalgiczno-dokumentar-
nym”. Ta jednolitość estetyki, zdaniem Krupy, ulega rozbiciu, tytułowemu „rozproszeniu” 
w ostatniej dekadzie XX wieku, co autor pokazuje w części III. część tę wypełniają zatem 
omówienia głośnych debat publicznych wokół oświęcimskich krzyży, artykułu Michała ci-
chego Czarne karty powstania oraz Nowoczesności i Zagłady zygmunta Baumana. Osobne 
rozdziały poświęcono autobiografiom dziecięcym (głowiński, ligocka, dichter), Tworkom 
Marka Bieńczyka i książce piotra Matywieckiego Kamień graniczny, w której Krupa dopa-
truje się próby zaadaptowania na potrzeby literatury Heideggerowskiego języka opisywania 
nicości. najbardziej odkrywcze w części III wydają się rozdziały „teoretycznohistoryczne”, 
pokazujące, że początki nowoczesnego piśmiennictwa o zagładzie tkwią w historiach lokal-
nych, regionalnych, jak nie pozbawiona wprawdzie pewnych aspektów nostalgicznych, ale 
niezwykle cenna książka jana przedpełskiego Żydzi płoccy. Dzieje i martyrologia 1939–1945. 
Krupa przedstawia tu także dwie odmiany syntez historycznych o zagładzie: powściągliwą, 
faktograficzną książkę Teresy prekerowej Wojna i okupacja oraz emocjonalną i zarazem 
odhistoryczniającą Holokaust rozprawę Z dziejów wielkiej katastrofy narodu żydowskiego 
Mariana Fuksa (ten niewielki podrozdział wydaje mi się najbardziej „narratywistycznym” 
fragmentem książki). Wreszcie, w części IV, autor omawia publikacje będące w sporze wobec 
siebie, proponujące nieporównywalne, trudne do ujednolicenia w ramach wspólnej katego-
rii reprezentacje: prowokacyjną i awangardową powieść Mariana pankowskiego Z Auszwicu 
do Belsen, opowiadanie gustawa Herlinga-grudzińskiego Podzwonne dla dzwonnika i pu-
blikacje/debaty wokół głośnej książki jana Tomasza grossa Sąsiedzi.

lekturze monografii towarzyszą sprzeczne odczucia. z jednej strony, podziw budzi za-
równo ogrom materiału w niej uwzględnionego, jak i umiejętnie zakreślony horyzont badaw-
czy, skupiony wokół wzajemnego współistnienia dwóch dyscyplin i zarazem dyskursów/
trybów przedstawiania Holokaustu w polsce: literatury i historiografii. Koncept ów jest 
świadectwem dużej intuicji badawczej, albowiem polskie „Holocaust studies” wykuwały się 
właśnie wokół owego splotu dyscyplinarnego; wypracowywano przecież (wiem to z własnego 
doświadczenia naukowego) metody analizy literatury Holokaustu, czytając rozprawy Hay-
dena White’a, Franka Ankersmita, christophera Browninga, gunnara paulsona, Raula 
Hilberga, ewy domańskiej, z których czerpano wiele inspiracji. z drugiej strony, książka 
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Krupy budzi rozliczne wątpliwości natury metodologicznej i kompozycyjnej. już sama kon-
cepcja podstawowa wydaje się zbyt wąsko ujęta: chciałoby się np. wiedzieć, w jakie interfe-
rencje z literaturą o Holokauście wchodzą naprawdę awangardowe nurty w historiografii, 
takie jak „Alltagsgeschichte”, mikrohistorie, „history from below” czy genderowe odłamy 
teorii historii spod znaku joan Wallach Scott i nathalie zemon davis. chciałoby się też 
usłyszeć odpowiedź na pytanie, co wartościowego w sensie artystycznym i intelektualnym 
wynikało z wzajemnego przenikania się tych dwóch dyskursów, z „ciążenia” literatury w stro-
nę historyczności, dokumentarności i z nieuchronnego popadania piśmiennictwa historycz-
nego w schematy narracyjne, znane literaturoznawcom. pod tym względem czytelnik odczu-
wa niedosyt, być może z powodu nadmiernej powierzchowności analiz i rozpoznań teore-
tycznych.

Wątpliwości może budzić ograniczenie chronologiczne materiału, wynikające z czystej 
pragmatyki „warsztatu naukowego” autora – wszak po 2003 roku, a zatem z perspektywy 
dzisiejszej lektury monografii, ukazało się bardzo wiele niezwykle istotnych książek histo-
rycznych i literackich, autorstwa Igora Ostaszewskiego, Andrzeja Barta, gunnara paulssona, 
Tymothy’ego Snydera, jana grabowskiego, Raula Hilberga, które zmodyfikowałyby sporo 
rozpoznań poczynionych przez Krupę (innymi słowy, rozprawa Opowiedzieć Zagładę bardzo 
szybko „zestarzała się” problemowo i metodologicznie). nie przekonuje również wewnętrzne 
„pocięcie” ramy chronologicznej, w dużej mierze jednak zewnętrzne wobec dynamiki przemian 
w obrębie obu dyscyplin. 

ponadto – wyłożona we wstępnej części I (i implikowana przez tytuł) koncepcja książki 
sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z problemowym układem zagadnień, ukazującym 
ewolucję i formowanie się zasadniczych tendencji w reprezentacjach Holokaustu, ujętych 
w ramy z zakresu teorii historii i estetyki sztuki o zagładzie. Tymczasem rozdziały składają-
ce się na książkę Krupy są, w pewnej mierze przynajmniej, arbitralne i podporządkowane 
niespójnym kryteriom. część II, Wyłonienie, to statyczne, wyizolowane interpretacje trzech 
powieści (Początku A. Szczypiorskiego, Zagłady p. Szewca, Umschlagplatzu j. M. Rymkiewi-
cza), których nie łączy nic poza czasem publikacji (bo nieprzekonująca wydaje mi się teza 
o „nostalgicznym” lub „dokumentarnym” trybie przedstawiania zagłady w tych książkach). 
W części III, Rozproszenie, pomieszczono rozdziały bardzo różnej proweniencji: katalogowe 
wyliczenia wspomnień autorów polsko-żydowskich, opublikowanych w latach dziewięćdzie-
siątych XX wieku, rekapitulację głośnych debat publicznych wokół krzyża papieskiego i ar-
tykułu Michała cichego, rozdział o regionalnych monografiach zagłady, literaturoznawcze 
analizy „późnych świadectw” dzieci Holokaustu (głowiński, dichter, ligocka). połączono je 
z niewspółmiernie rozbudowanymi rozdziałami, poświęconymi analizie Kamienia granicznego 
Matywieckiego i Tworek Bieńczyka. 

Widać tu nadmiar konceptów, wchodzących z sobą w spór, o ile bowiem idea „narracji 
jako anamnesis” czy poetyckie tytuły poszczególnych części (Wyłonienie, Rozproszenie, Po-
różnienie) wyraźnie zostały zaczerpnięte z tradycji eseistyki poststrukturalistycznej, derri-
diańsko-lyotardowskiej, o tyle rozdziały z części III są dość tradycyjne metodologicznie, 
ukierunkowane na zestawienie faktów w duchu „historiografii ilościowej”. często autor 
stosuje proste procedury analityczne w miejscach nieodpowiednich, jak parafraza tekstu, 
koncentrująca się na zdarzeniowości – w rozdziale zmierzającym do zbadania „pofałdowania” 
retorycznego i metaforycznego tekstu Tworek Bieńczyka. niektóre z rozdziałów są interpre-
tacjami, inne zaś zdają sprawę z historii recepcji utworu (np. Początku), są zatem rozpraw-
kami socjologizującymi. dlatego też, czytając monografię Bartłomieja Krupy, nie można 
oprzeć się wrażeniu, że jest ona zbiorem rozmaitych referatów i artykułów z różnych lat, 
w niedostatecznym stopniu poddanych procedurze ujednolicenia i scalenia na wielu pozio-
mach pracy badawczej. choć, oczywiście, ma ona swoją wartość, zagospodarowuje ważny 
badawczo obszar współczesnej humanistyki, prowokuje do interesujących przemyśleń 
i sporów. 
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A b s t r a c t

AleKSAndRA UBeRTOWSKA University of gdańsk

TWO MOnOgRApHS On WRITIng ABOUT HOlOcAUST

The review discusses two academic publications, namely Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968) 
(Polish Literature against Holocaust á1939–1968ñ) edited by Sławomir Buryła, dorota Krawczyńska and 
jacek leociak, and Bartłomiej Krupa’s Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holo-
caustu (1987–2003) (Relating Holocaust. Polish Prose and Historiography against the Holocaust á1987–
2003ñ). Both books are comprehensive monographs on writing about jews extermination, richly il-
lustrated with source materials. The reviewer offers a recapitulation of the problems contained in the 
two books and also enters into polemics with some theses expressed in them.

AleKSAndeR WÓjTOWIcz Uniwersytet Marii curie-Skłodowskiej, lublin

„nOTATnIKI” AleKSAndRA WATA

A l e k s a n d e r  W a t, nOTATnIKI. Transkrypcja i opracowanie A d a m  d z i a d e k, j a n 
z i e l i ń s k i. (Recenzja: Andrzej Skrendo). (Warszawa–Katowice 2015). Instytut Badań  
literackich pAn / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ss. 934.

W tym roku mija 50 lat od śmierci Aleksandra Wata. W ciągu półwiecza jego twórczość 
urosła do rangi jednego z najważniejszych punktów na mapie rodzimej literatury nowoczes- 
nej, co poświadcza chociażby nieustanne zainteresowanie badaczy, którzy w swoich pracach 
wciąż odsłaniają zaskakujące nieraz konteksty i ustanawiają nowe perspektywy interpre-
tacyjne1. Równolegle przez ostatnie trzy dekady wznowiona została w zasadzie cała spuści-
zna pisarza, najpierw w wydawnictwach drugoobiegowych i emigracyjnych, a po 1989 roku 
– w krajowych. Od początku lat dziewięćdziesiątych opublikowano bowiem ponad 20 ksią-
żek, z czego znaczną część za sprawą Wydawnictwa „czytelnik”, którego nakładem ukazu-
je się seria Pism zebranych, obejmujących (jak dotąd) nie tylko niemal całą twórczość lite-
racką Wata, lecz również teksty publicystyczne, wspomnieniowe oraz korespondencję. 

cennym uzupełnieniem tego zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia są ogłoszo-
ne niedawno Notatniki, opracowane przez Adama dziadka i jana zielińskiego na podstawie 
materiałów znajdujących się w archiwalnym zbiorze Aleksander Wat Papers, przechowywa-
nym w Beinecke Rare Book and Manuscript library (Yale University)2. na niezwykle obszer-
ny, bo ponad 900-stronicowy tom złożyło się – licząc publikowany wcześniej we fragmentach 
Ostatni zeszyt – 17 notatników pisanych pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku oraz 
w dekadzie następnej. Spora rozpiętość czasowa wpłynęła na różnorodność tematyczną 
poszczególnych zeszytów, przez których karty przewinęło się wiele zagadnień, począwszy od 
spraw politycznych i wydarzeń historycznych, przez literaturę, filozofię, socjologię medycyny, 
aż po zapiski o charakterze intymnym. 

Widziane z dzisiejszej perspektywy notatniki Wata zwracają uwagę nie tylko rozległością 
zainteresowań autora, o których zresztą wiadomo było od dawna. ciekawsze wydaje się to, 

1 z ostatnich pozycji warto wymienić książki P. R o j k a  „Historia zamącana autobiografią”. Zagad-
nienie tożsamości narracyjnej w odniesieniu do powojennej liryki Aleksandra Wata (Kraków 2009) 
oraz M. B a r o n - M i l i a n  Wat plus Vat. Związki literatury i ekonomii w twórczości Aleksandra 
Wata (Katowice 2015).

2 zob. R. z a j ą c z k o w s k i, W archiwum Aleksandra Wata. „pamiętnik literacki” 2007, z. 1. – 
A. d z i ad e k, Aleksander Wat w Beinecke Library w Yale. „Teksty drugie” 2009, nr 6.
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że w trakcie lektury odsłania się przed czytelnikiem dynamika powstawania kolejnych 
tekstów, często niedokończonych lub pozostawionych w formie dalekiej od ostatecznej 
krystalizacji, jak również rozpoczętych czy ledwie zaplanowanych projektów pisarskich. 
I właśnie ów aspekt wysunięty został na czoło w książce opracowanej przez dziadka i zie-
lińskiego; pierwszy z nich we wstępnym szkicu Notatniki Aleksandra Wata z Beinecke Li-
brary zwrócił uwagę na fakt, że zaprezentowane teksty „pokazują doskonale sposób myśle-
nia i tworzenia, spiralną nielinearność zapisu (liczne powtórzenia, rekurencje tematyczne, 
podejmowane od nowa te same wątki). jest to swoisty przykład work in progress – nie- 
które teksty zawierają dopiski innymi kolorami atramentu, ołówkiem czy różnymi kolo- 
rami długopisów, pisakami bądź kredkami [...]” (s. 10). Spojrzenie z takiej perspektywy na 
opracowywany materiał pozwoliło na zarysowanie ścisłego związku między notatkami po- 
ety a całością jego dzieła i jednocześnie na uznanie ich za bliskie „przed-tekstom”, które 
jean Bellemin-noël w klasycznej już dziś pracy Le Texte et l’avant-texte. Les brouillons d’un 
poème de Milosz zdefiniował jako zbiór różnorodnych brulionów i dokumentów poprzedza-
jących materialnie „dzieło traktowane jako tekst”3. z zawartych w rzeczonych notatnikach 
wypisach z lektur, cytatach i faktach, luźnych refleksjach i sugestiach, słowem – z całego, 
chaotycznego i nieciągłego świata rękopisów, wyłania się szerokie spektrum zagadnień, 
które można było odsłonić przy zastosowaniu adekwatnych działań edytorskich oraz pracy 
filologicznej. 

„genetyka tekstu pozwala zwiedzać prywatne laboratorium pisarza, przebywać w intym-
nej przestrzeni pisania, które sprawdza swoje możliwości”, stwierdzał pierre-Marc de Biasi4, 
charakteryzując reprezentowaną przez siebie metodę badawczą, która w ciągu kilku ostatnich 
dziesięcioleci odmieniła sposób patrzenia na teksty rękopiśmienne. zainspirowała ona również 
dziadka i zielińskiego, dostarczając im narzędzi do skrupulatnej, rzetelnej pracy nad trans-
krypcją tekstów, w której metody filologiczne szły w parze z założeniami bliskimi krytyce 
genetycznej. połączenie takie okazało się rozwiązaniem ze wszech miar fortunnym, o czym 
świadczą imponujące rezultaty. już bowiem pierwszy rzut oka na zamieszczone w książce 
skany autografów Wata uzmysławia, z jak skomplikowanym i stawiającym opór materiałem 
przyszło się zmierzyć badaczom. Stronice kolejnych zeszytów zapełnione są podążającymi 
w różnych kierunkach notatkami, dużo w nich korekt, poprawek, przekreśleń, zakreśleń, 
podkreśleń, dopisków, a więc wszystkich materialnych śladów pracy nad tekstem. W takiej 
sytuacji trudny, a miejscami prawie niemożliwy do odczytania autograf wymagał nie tylko 
dokładnej, cierpliwej lektury, ale również sojuszu z technologiami elektronicznymi, ułatwia-
jącymi precyzyjne odczytanie poszczególnych wyrazów, znaków oraz symboli.

W tym kontekście niezwykle trafnym pomysłem wydaje się wybór metody zapisu odcy-
frowanego tekstu. Badacze zdecydowali się na sposób transkrypcji, jaki wspomniany już de 
Biasi określił mianem transkrypcji dyplomatycznej, której zadaniem jest wierne odwzoro-
wanie układu opracowywanego dokumentu. nie tylko uwzględnia ono wzajemne relacje 
elementów oraz bloków tekstu, lecz zachowuje też inne cechy oryginału, jak np. marginesy, 
puste miejsca, zróżnicowane interlinie. dzięki takiemu rozwiązaniu w Notatnikach Wata 
udało się precyzyjnie odzwierciedlić wszystko, co składało się na charakterystyczne cechy 
autografów, które – a jednoznacznie na to wskazują zaprezentowane w książce skany – od-
znaczają się wysokim stopniem skomplikowania zarówno w sposobie zapisu, jak i w kształ-
cie graficznym.

Wierne odtworzenie wyglądu rękopisu miało niebagatelne znaczenie. przede wszystkim 
pokazało proces twórczy, odsłaniając dynamikę stawania się tekstu, poprzez uwzględnienie 

3 J. B e l l e m i n - n o ë l, Le Texte et l’avant-texte. Les brouillons d’un poème de Milosz. paris 1972, 
s. 15.

4 p.-M. d e  B i a s i, Genetyka tekstów. przeł. F. K w i a t e k, M. p r u s s a k. Warszawa 2015. 
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np. zarzuconych wariantów i niezrealizowanych możliwości. Szczególna rola przypada tu 
skreśleniom, które unaoczniają specyfikę procesu pisania, będącego niekiedy kwestią do-
konania wyboru pomiędzy kilkoma równolegle nasuwającymi się wariantami. Widać to 
wyraźnie już na początkowych stronicach pierwszego spośród zaprezentowanych notatników, 
gdzie mowa o śmierci Konstantego Ildefonsa gałczyńskiego (s. 27). po otrzymaniu tej wstrzą-
sającej wiadomości Wat próbował napisać nekrolog, dowodzący głębokiego szoku, który 
został sugestywnie odzwierciedlony w notatnikowych zapiskach, o czym świadczą kłopoty 
z rozpoczęciem tekstu, nieustannie rwący się bieg myśli, rosnąca wraz z kolejnymi linijkami 
liczba skreśleń, balansowanie na skraju silnych rejestrów emocjonalnych (tak przecież dla 
tego pisarza nietypowych). dzięki zastosowaniu rozwiązań właściwych edycji „tekstowo-ge-
netycznej” możemy śledzić meandry procesu twórczego oraz obserwować wędrówki myśli 
Wata, który w swoich rozważaniach krąży wokół rozmaitych problemów, naświetlając je 
z różnych perspektyw w poszukiwaniu tej najbardziej adekwatnej. Owe poszukiwania były 
zresztą podszyte przekonaniem, że jest to skazana na porażkę próba wyrażenia tego, czego 
w pełni wypowiedzieć się nie da: „gdy [...] po odejściu od napisanego na dystans czytałem 
oczyma obcego, uderzała mnie ta rozpaczliwa nieprawdziwość, brutalność, a przede wszyst-
kim opaczność tekstu napisanego. ja to inaczej doznawałem, zupełnie inaczej” (s. 283). nie 
są to jednak najbardziej przejmujące fragmenty Notatników, w omawianej edycji opubliko-
wany bowiem został Ostatni zeszyt, gdzie obok brulionu tekstu Coś niecoś o piecyku znaj-
dują się wstrząsające zapisy o charakterze intymnym, które dotyczą niewyobrażalnego 
cierpienia fizycznego i psychicznego (zwłaszcza pożegnalne listy do rodziny). 

pilny czytelnik notatników Wata dostrzeże w nich transformacje i zaskakujące ru- 
chy myśli, obracające się wokół zagadnień, jakie na różny sposób pobrzmiewały w publi-
cystyce, eseistyce oraz poezji autora Ciemnego świecidła. M.in. z tego właśnie względu 
zieliński w posłowiu Kłącza – (kłoince) – synapsy posługuje się wprowadzonym do huma-
nistyki przez gilles’a deleuze’a i Félixa guattariego pojęciem kłącza, w przekonujący sposób 
odsłaniając wielowymiarowe i złożone związki rękopiśmiennych zapisków Wata z całością 
jego dzieła: „Łączność i heterogeniczność wyskakują co chwila jak diabeł z pudełka, gdy 
przy wypisach dotyczących ekscesów nerona, wypraw krzyżowych czy stosunków ekono-
micznych w osiemnastowiecznej Anglii pojawiają się na marginesie nawiązania do Stalina 
czy komunizmu” (s. 895). Rzeczywiście tropów interpretacyjnych jest tutaj wręcz nieprze-
brana ilość, zapiski Wata w interesujący sposób oświetlają i uzupełniają teksty wcześniej 
publikowane, lecz wydaje się, że ich wartość leży także w czym innym: w ich rękopiśmien-
nej formie, na którą trzeba patrzeć pod kątem zupełnie odmiennym niż na to, co zostało 
ogłoszone drukiem.

Starannie przygotowana publikacja skłania do tego, aby spojrzeć na zawartość Notat-
ników nie tyle jako na gotowy tekst lub zaplecze „właściwej” twórczości literackiej i działal-
ności publicystycznej Wata, ile jako na samoistną, heterogeniczną (a miejscami również 
enigmatyczną) całość o niełatwej do określenia formie i trudnych do wytyczenia granicach. 
Owa płynność nie zmienia bynajmniej faktu, że dzięki przygotowanej przez dziadka i zieliń-
skiego edycji Notatniki jawią się jako dzieło autonomiczne, które można czytać i interpreto-
wać na wiele różnych sposobów. Filologiczna rzetelność i imponujący warsztat badawczy 
sprawiły, że autorzy każdej kolejnej edycji opartej na podobnych zasadach będą mogli 
skorzystać z rozwiązań i metod, jakie zostały wdrożone (i zweryfikowane) podczas prac nad 
spuścizną po Wacie. 

lektura Notatników skłania do jeszcze jednej refleksji, która w zasadzie wykracza poza 
horyzonty niniejszej recenzji: przygotowana przez dziadka i zielińskiego edycja uzmysławia, 
jak duże bywają ograniczenia publikacji książkowych. Szczególnie dotkliwie dają się odczuć 
przy wydawaniu materiałów rękopiśmiennych, w których przypadku idealnym rozwiązaniem 
byłoby równoczesne prezentowanie skanu stronic oryginalnych oraz ich transkrypcji, uzu-
pełnionych o dodatkowe komentarze edytorskie. Sposobem na zrealizowanie zakrojonych 
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na tak szeroką skalę projektów są wersje cyfrowe, za których wzór posłużyć mogą francuskie 
edycje utworów Émile’a zoli i gustave’a Flauberta, a także analogiczne anglosaskie projek-
ty poświęcone twórczości Marka Twaina i Hermana Melville’a. 

A b s t r a c t

AleKSAndeR WÓjTOWIcz Maria curie-Skłodowska University, lublin

AleKSAndeR WAT’S “nOTATnIKI” (“nOTeS”)

The review analyses the edition of Aleksander Wat’s Notatniki (Notes) edited by Adam dziadek and jan 
zieliński. The book was prepared on the basis of research methods developed on the ground of genetic 
criticism, which displays the working process character of the author’s record.

RAFAŁ pOKRYWKA Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

HISTORIA lITeRATURY AUSTRIAcKIej MIĘdzY pRAWdą FAKTÓW  
A SUBIeKTYWnYM WYBOReM

K l a u s  z e y r i n g e r, H e l m u t  g o l l n e r, eIne lITeRATURgeScHIcHTe: ÖSTeRReIcH 
SeIT 1650. Innsbruck 2012. Studienverlag, ss. 840.

Wydana w 2012 roku historia literatury austriackiej autorstwa zeyringera i gollnera z całą 
bezwzględnością uświadamia, że takie książki powinny być pisane regularnie i ciągle na 
nowo. nie chodzi tu jedynie o aktualizację najświeższych osiągnięć historii literatury, lecz 
także o coraz to inne osadzenie syntezy historycznoliterackiej w teorii literatury. czytelnik 
monografii historycznoliterackiej zakłada bowiem z reguły, że ma do czynienia z kompendium 
– dziełem ponadczasowym i obiektywnym, stojącym ponad zmianami paradygmatów. nie 
dość na tym: autorzy syntez w tym potocznym przekonaniu zostają umniejszeni do rangi 
anonimowych akolitów, przenoszących wiernie na papier bieg wydarzeń życia literackiego 
określonego kraju, danej kultury i danego języka. O tym jednak, że również historie litera-
tury ulegają wpływom ideologii, mogą świadczyć syntezy powstałe w bloku państw socjali-
stycznych, nawet jeśli na ich autorów faktycznie spadła zasłona anonimowości. z drugiej 
strony, fakt, iż dzieło historycznoliterackie zawsze będzie nosiło indywidualny ślad twórcy, 
potwierdzają kompendia i kanony konstruowane przez literackich prominentów (np. cze-
sława Miłosza, Frédérica Beigbedera, Andrzeja Sapkowskiego), którzy nie przejmują się 
zanadto regułami wartościowania, a prymat przydają zjawiskom ważnym tylko dla nich. 
Między tymi dwoma biegunami: aktualnymi konwencjami czytania literatury oraz subiek-
tywnym piętnem twórcy sytuuje się również omawiana książka Eine Literaturgeschichte: 
Österreich seit 1650.

zeyringer i gollner są nie tylko literaturoznawcami, ale i krytykami literackimi. To mu-
siało mieć wpływ na ostateczną postać monografii w dwóch wymiarach: stylu i doboru 
materiału. Skupmy się na pierwszym zagadnieniu, piętnie autorskim objawiającym się 
w językowym ukształtowaniu tekstu. Rzuca się w oczy jego eseistyczny charakter, w którym 
styl naukowy miesza się z potocznym, a dyskursywne rozważania nader często przerywane 
są przez rozrywkowe niemalże ekskursy. Klaus zeyringer pisze np. o czytelnictwie w wie- 
ku XVIII tak: „Kto nie potrafił czytać, temu stawiano przed nos pomniki w mieście, a na wsi 
ambony” (s. 49), a tak o filozofii ernsta Macha: „pojęcie »ja« Mach określał jako iluzję, su-
biektywność miała wynikać tylko z ciągle zmieniających się stanów świadomości. Bądź co 
bądź, jego własne ja było dość mocne, by chcieć zostać rektorem Uniwersytetu Wiedeńskie-
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go” (s. 384). Styl Helmuta gollnera domagałby się prawdopodobnie osobnej recenzji, tutaj 
zauważmy tylko, że autor ten lubi rozpoczynać akapity nowinkami typu „grillparzer nigdy 
nie spał z Kathi” (s. 246) bądź „życie Stiftera jest rozlegle nieudane” (s. 328). chętnie stresz-
cza biografie – np. Adalberta Stiftera „w stenogramach”, a Ferdinanda Raimunda w „aktach 
tragikomedii”. często uprawia gry słowne, takie jak „Schwerpunkt Sinne, Schwachpunkt 
Sinn”1 (s. 188), nie stroni również od powieściowych wręcz narracji, np. gdy pisze o miłost-
kach Raimunda: „Ta historia trafiła do akt z powodu skandalu słynnego w całym mieście: 
Raimund nakrył Teresę na widowni podczas jednego z przedstawień, w zaaranżowanym 
półmroku, z mężczyzną; zażądał wyjaśnień; ona odmówiła, on nazwał ją dziwką; ona uciekła, 
on za nią, w dół po schodach, i wymierzył jej dwa ciosy swoją laską” (s. 183) 2.

pytanie, jakie powinien postawić sobie czytelnik w tym przypadku, brzmi: jak dalece 
swobodny styl obydwu autorów przyczynia się do zrozumienia tekstu i w jakiej mierze wspie-
ra jego informacyjną funkcję? jest to sprawa niezmiernie ważna dla każdego literackiego 
kompendium. niewątpliwie autorzy sami zapragnęli zanurzyć opowiadaną przez siebie hi-
storię w dwuznacznościach artystycznych, co jednak w konsekwencji implikuje utratę 
precyzji, sięgającą aż do podstaw metodologii. Oczywiste jest bowiem, że fabularyzacja życia 
Raimunda pociągnie za sobą ograniczenia treściowe, zabraknie miejsca na choćby wzmian-
kę o niektórych jego dziełach, a jeśli wywyższone zostaną pewne (nawet kluczowe) aspekty 
jego twórczości, to, niestety, ze szkodą dla innych. Filozofia Macha, tak istotna dla literatu-
ry austriackiej pierwszej połowy XIX wieku, ukazana w sposób strywializowany, przez pryzmat 
narzędzia kariery naukowej filozofa, nie będzie już dla czytelnika atrakcyjna intelektualnie; 
jej wpływy – choćby były w dalszej części mocno uwypuklone – staną się jedynie ornamentem 
i „złem koniecznym” historii literatury, która przecież co ważniejsze zjawiska danego pola 
literackiego uwzględnić musi. Można tu postawić pytanie o sens objawiania „poczucia hu-
moru” przez autorów jakiejkolwiek syntezy historycznej. Tak zbawienna w niektórych przy-
padkach karnawalizacja (pomocna, być może, w przekazywaniu prawdy o systemach tota-
litarnych, o cenzurze i o absurdach codzienności) niesie ze sobą nieuchronne rozprzężenie 
i zawsze w jakiś sposób zaburza równowagę tekstu.

W tym miejscu wkraczamy w kwestie metody, regulującej zarówno dobór omawianego 
materiału, jak i osadzenie dzieła w dyskursie literaturoznawczym. Recenzowana książka 
skonstruowana jest przedziwnie. poszczególne jej rozdziały noszą tytuły sugerujące pewien 
systematyczny zamysł, np. „1918–1933/34–1938: pierwsza republika i austrofaszyzm. 
przełomy i manifesty tradycji, utrata zaufania do rzeczywistości i kwestie tożsamościowe, 
proza epoki i problematyka narracji, obrazy historyczne i maski językowe, Marstheater 
i teatr ludowy” (s. 465), choć nierzadko ów zamysł sprawia wrażenie cokolwiek niesprecy-
zowanego. W każdym z rozdziałów zatytułowanych w ten sposób – poprzez nagromadzenie 
haseł istotnych dla epoki/okresu – następuje wyliczenie problemów jednostkowych, przy 
czym brak tutaj wyraźnego rozróżnienia na kwestie socjalne, polityczne, biograficzne, geno-
logiczne czy analityczne. podrozdziały uszeregowane są według niejasnego klucza logiczne-
go oraz (prawdopodobnie) chronologicznego – zastosowanie tego pierwszego ma chyba za-
pewnić gradację problemów od globalnych do lokalnych (a zatem od wizerunku epoki do 
charakterystyki poszczególnych tekstów), natomiast zastosowanie chronologii ma służyć 

1 dosłownie: „podstawa to zmysły, słaby punkt to sens” – tak gollner pisze o XIX-wiecznej Wiener 
Komödie. Wiener Komödie osiągnęła szczyt popularności w latach 1815–1848 w teatrach na przed-
mieściach Wiednia, dostarczała mało ambitnej rozrywki, pełniąc jednocześnie funkcję krytyczną 
wobec systemu opartego na kontroli i cenzurze.

2 Osobny temat stanowi użycie regionalizmów austriackich w omawianej pracy (tutaj np. „stiegen-
abwärts” – w dół po schodach). poprzestańmy na konstatacji, że historia literatury tego obszaru 
nie mogłaby się zapewne bez nich obyć.
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odzwierciedleniu ciągłości w czasie oraz konsekwencji następujących po sobie aspektów. 
W praktyce ta linearność jest niekiedy umowna, bywa przełamywana na korzyść efektownych 
wprowadzeń i dygresji luźno związanych z całością. nieuchronne są więc skojarzenia oma-
wianej książki ze zbiorem esejów „okrążających” czy też „o-pisujących” problem (modne 
w niemieckim literaturoznawstwie „um-schreiben”) czy z historią literatury „in Streiflichtern” 
(w pojedynczych „naświetleniach”, również modne), w której autorzy nie zatroszczyli się 
zbytnio o system, być może z powodu zwątpienia w istnienie systemu zdolnego objąć wyda-
rzenia literackie, a niewykluczone, że po prostu dla własnej wygody3.

Historycznoliterackie studia poświęcone poszczególnym epokom wychodzą spod pióra 
zeyringera, a gollner zajmuje się „naświetleniem”niektórych zaledwie ze zjawisk austriac-
kiego piśmiennictwa. W udziale przypadają mu chociażby Ferdinand Raimund i johann 
nepomuk nestroy, do tego Franz grillparzer, później Adalbert Stifter, a z pisarzy tworzących 
po drugiej wojnie światowej m.in. ernst jandl i peter Handke (po roku 1986), elfriede jeli-
nek i Werner Schwab. poza tym gollner omawia motyw Fausta w literaturze austriackiej 
w epilogu, który ma za zadanie podsumować dyskusję nad jej „austriackością”. nie da się 
ukryć, że charakter współpracy twórców recenzowanej syntezy jest koleżeński, zeyringer 
odstępuje gollnerowi autorów dla niego wygodnych, są to przy tym postaci niepokorne (może 
poza późnym Handkem), o których da się wyprodukować sporą ilość rzeczonych stylistycz-
nych fantazji. nie miałoby to wpływu na ocenę dzieła, gdyby nie fakt, że gollner, przejmując 
część zagadnień, burzy swoimi tekstami jego już i tak chwiejną równowagę. Osobne rozdzia-
ły poświęcone Raimundowi, nestroyowi i grillparzerowi nie budzą jeszcze wątpliwości – to 
przecież ci „wielcy” XIX wieku, a co ważniejsze, literaci bardzo „austriaccy”, przede wszystkim 
tworzący dla teatru. lecz dlaczego osobno omawiany jest Stifter, tymczasem en masse – 
Arthur Schnitzler, Karl Kraus, Hugo von Hofmannsthal i Rainer Maria Rilke (!), tego się już 
nie dowiemy. Tą logiką autorzy kierują się i w późniejszych epokach. Robert Musil, Franz 
Kafka, Hermann Broch, elias i Veza canetti zasługują jedynie na osobne podrozdziały 
w dużych blokach problemowych u zeyringera, natomiast własną minimonografię u goll-
nera otrzymuje spośród pisarzy powojennych ernst jandl – autor kuriozalny, ważny jedynie 
dla awangardy owych czasów, bez większego znaczenia w literaturze światowej. decyzja 
o oddzielnym omówieniu dorobku literackiego elfriede jelinek jest wytłumaczalna (bez 
względu na sądy estetyczne o nim), zdumiewa zaś odrębny rozdział zatytułowany Peter 
Handke: nach 1986. Twórczością Handkego po roku 1986 interesuje się dziś bowiem jedynie 
wąskie grono austriackich i niemieckich specjalistów, do którego należy widocznie również 
gollner, określający powieści tego pisarza jako „Poesie” (s. 703 i dalej)4, co świadczyłoby 
o jego nabożnym do nich stosunku. gollner przemilcza jednak fakt, że najważniejsze i naj-
bardziej wpływowe dzieła Handkego powstały wcześniej, w latach sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych XX wieku. czy to pułapka prowincjonalizmu, czy próba rehabilitacji artysty przed 
opinią publiczną? Istnienie wspomnianych rozdziałów daje się wyjaśnić tylko przez współ-
pracę gollnera i jego prywatne fascynacje, w żadnym wypadku przez miejsce przedmiotu 
badań w historii literatury. dlaczego na osobne omówienie nie zasłużył Thomas Bernhard? 

3 podobną historię literatury niemieckojęzycznej „in Streiflichtern”, choć tylko z lat 1890–1945, 
zaproponował Z. Ś w i a t ł o w s k i  w książce Lese- und Lebenserfahrungen mit der deutschspra-
chigen Literatur 1890–1945. Eine Literaturgeschichte für Buchliebhaber (Rzeszów 2001), zastrzega-
jąc jednak w tytule, że chodzi tu o „doświadczenia czytelnicze i życiowe” oraz że przedłożona histo-
ria literatury przeznaczona jest dla „miłośników książek”. praktyka dydaktyczna potwierdza, że 
tego typu eseistyczne monografie są mało przydatne w pracy akademickiej – można je polecić jako 
lekturę uzupełniającą, by nie rzec: rozrywkową.

4 Tak samo o prozie i dramatach e. jelinek. z nieznanych przyczyn gollner sięga w tych przypadkach 
do greckiej etymologii poezji jako twórczości słownej.
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dlaczego nie Ingeborg Bachmann? Są to przecież postaci wyznaczające jakość literatury 
austriackiej także dzisiaj, nie tylko poprzez swoje wznawiane, czytane i tłumaczone teksty 
(vide popularność Bernharda na świecie), lecz również poprzez ogromny wpływ na nowe 
pokolenia pisarzy, podczas gdy Handke produkuje dziś kolejne autoparodie i wikła się 
w kompromitujące dyskusje polityczne.

nader swobodne podejście autorów do tematu książki nie może jednak dziwić po lektu-
rze wstępu. Wiele wyjaśnia zastrzeżenie, że „Nachschlagqualität” (wartość encyklopedyczna) 
przedłożonego dzieła jest niska, albowiem tytuły dzieł i daty można sobie sprawdzić w google 
(s. 13). Autorzy zamierzają zatem skupić się na kwestiach kanonicznych (s. 15) oraz przed-
stawić ujęcie historyczne zakorzenione kontekstualnie (s. 17). Te ostatnie deklaracje zaska-
kują czytelnika, skoro zarówno kanon, jak i kontekst oraz wydarzenia historyczne można 
też znaleźć w google. Wstęp ma swoje określone zadania, niestety, trywialne i słabo zawo-
alowane: po pierwsze, obwarowanie przed atakami krytyki (w razie ewentualnych zarzutów 
o brak dat, błędy i inne wpadki o charakterze „encyklopedycznym”); po drugie, ugruntowa-
nie wygodnej, pseudohistoriograficznej pozycji (piszemy, o czym nam pasuje, reszta jest 
w Internecie); po trzecie, uwypuklenie subiektywnego charakteru książki, będącej właściwie 
zbiorem notatek z lektur zeyringera i gollnera, a nie komplementarną historią literatury. 
Kwestię „googlowania” zjawisk literackich piętnował wcześniej Richard Kämmerlings na 
łamach „die Welt” (13 X 2011), mówiąc o utracie pamięci jako skutku archiwizacji życia na 
twardych dyskach. jego wizja jest, owszem, elitarna i niedzisiejsza, tym dobitniej jednak 
przestrzega przed niebezpieczeństwem zapomnienia, skoro dotyka ono nie tylko przeciętnych 
użytkowników sieci, lecz również krytyków i badaczy. Słowo staje się ciałem i rok później 
otrzymujemy historię literatury metaforycznie podłączoną do Internetu, odsyłającą czytel-
nika w razie pytań i nieporozumień do popularnej wyszukiwarki.

Tych nieporozumień jest więcej, lecz zapewne wszystkie dałyby się jakoś wytłumaczyć 
przez owe odautorskie zastrzeżenie. jeśli pojawiają się streszczenia tekstów literackich, są 
zwykle niezrozumiałe dla czytelników nieobeznanych z tymi dziełami. Fabularyzowane bio-
grafie celują bardziej w efekt niż w rzeczowość. „Radość z opowiadania”, którą chwali autor 
recenzji zamieszczonej na okładce książki, prominentny pisarz daniel Kehlmann, przysłania, 
niestety, „analityczną precyzję”, stawianą przez niego tuż obok rzeczonej radości. Kehlmann, 
może nieświadomie, próbuje być dialektyczny, tymczasem radość i precyzja – cechy wielce 
chwalebne w jego własnych esejach – nie dają się ze sobą połączyć w historycznoliterackim 
kompendium. Im więcej radości, tym mniej precyzji; spisywanie historii literatury nie zna 
innych podziałów i widać to w esejach gollnera – czyta się je wybornie, lecz właśnie pod 
względem akuratności analitycznej pozostawiają spory niedosyt, skoro autor faworyzuje 
wybiórczą i arbitralną optykę lektury. dwuznaczny tytuł książki z rodzajnikiem nieokreślonym 
Eine Literaturgeschichte: Österreich seit 1650, zamiast tradycyjnego Geschichte der österrei-
chischen Literatur, poniekąd te posunięcia usprawiedliwia – stanowi kolejny dowód na to, że 
twórcom chodziło w gruncie rzeczy o wygodę rozwiązań „fabularnych”, a nie o zamysł ency-
klopedyczny.

podejrzenia, że wspomniane na początku ugruntowanie w teorii będzie równie „radosne”, 
potwierdza, niestety, bliższe zapoznanie się z dziełem. Ufundowane jest ono jako „społecz-
na historia literatury” i faktycznie liczba odniesień do rzeczywistości pozaliterackiej oma-
wianych czasów jest ogromna. Omówieniu każdej epoki towarzyszą portrety polityczne, 
analizy sytuacji społecznej oraz diagnozy ekonomiczne. Możemy się zatem dowiedzieć, ile 
książek sprzedała Marie von ebner-eschenbach (s. 289), ilu ludzi żyło, a ilu czytało na 
przełomie XIX i XX wieku (s. 365), ile było podówczas kawiarni w Wiedniu (s. 378), a nawet 
ile aut i lodówek posiadało społeczeństwo austriackie w latach powojennych (s. 614). 
Uwzględnienie tego typu informacji jest zaletą tej pracy, jako że nie mogłyby one pojawić 
się w tradycyjnie pojmowanej historii literatury. co ważniejsze, autorzy często analizują 
sytuację „pola literackiego” – prasę, wydawnictwa, krytykę i promocję książek. Tak to wy-
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gląda w praktyce. pojęcie pola literackiego wprowadził pierre Bourdieu w Regułach sztuki, 
trudno jednak w omawianej książce doszukiwać się jakiegoś pełniejszego odniesienia do 
jego teorii. chociaż termin „pole literackie” często się tu pojawia, przede wszystkim w pod-
rozdziałach podsumowujących blok problemów czy epokę, nie dowiemy się, co on tak na-
prawdę tutaj oznacza. Socjologia literatury, mocno zakorzeniona w literaturoznawstwie 
niemieckojęzycznym, a również w niektórych ośrodkach austriackich (Innsbruck, Salzburg), 
znalazła swoje miejsce w bibliografii, lecz niekoniecznie w tekście głównym recenzowanej 
pracy. jej autorzy pozostali zatem przy pojęciu pola literackiego, nie mówiąc, czym ono 
faktycznie jest, rysując je jako bliżej nieokreśloną przestrzeń, w której na równych prawach 
egzystują wydawnictwa, kawiarnie, krytycy, politycy, pisarze, aż po ich małżonków i ko-
chanki. prawdopodobnie tylko jako synonim dla pola literackiego należy potraktować 
użyte w pewnym momencie pojęcie systemu literackiego (s. 123), choć to wymagałoby od-
niesienia się do polemicznej względem Bourdieu teorii niklasa luhmanna. pole literackie 
Bourdieu wiąże się z teorią władzy symbolicznej i właśnie ona prawdopodobnie jest kluczem 
do stanowiska teoretycznego tego tandemu autorskiego (przynajmniej dla zeyringera), na 
co wskazywałyby np. aluzje do rozmieszczenia sił w powojennej literaturze austriackiej 
(s. 607), lecz znów pośród dobrze brzmiących pojęć odczuwalny jest brak uzasadnienia dla 
ich użycia. Eine Literaturgeschichte: Österreich seit 1650 to zatem historia literatury umo-
tywowana teoretycznie, z której niczego o tym umotywowaniu się nie dowiemy, być może 
dlatego, że dla wykształconego czytelnika niemieckojęzycznego pojęcie pola literackiego 
powinno być oczywiste – podałoby to jednak w wątpliwość deklarowany utylitarny i dydak-
tyczny charakter pracy.

dzieło jest wszakże o wiele głębiej zakorzenione ideologicznie, niż sugerowałaby to jego 
bibliografia. zaryzykuję tezę, że w wielu miejscach autorzy przemawiają z pozycji politycznych 
– nazwijmy je niezgrabnie lewicowo-liberalnymi – czy to ujawniając duże zaangażowanie 
pacyfistyczne, czy to ośmieszając obłudę społeczeństwa austriackiego tuż po wojnie, czy też 
ironizując na temat partii jörga Haidera oraz kondycji współczesnej kultury. nie powinno 
to dziwić, krytyka neonacjonalistycznej Austrii stanowi dziś oręż niemalże każdego intelek-
tualisty w tym kraju, niezależnie od jego orientacji politycznej. pytanie pojawiające się w tym 
momencie brzmi: w jakim punkcie polityczno-społecznym naddunajskiego państwa da się 
umiejscowić ta najnowsza, polityczno-społeczna historia literatury? Trudno przecież ocze-
kiwać, że jej autorzy będą zajmować stanowiska neutralne, niewzruszenie ignorując dyna-
miczne „mgławice dyskursów”. Otóż ta książka, ze swoim polemicznym i krytycznym zacię-
ciem, opatrzona datą 2012, jest produktem XX-wiecznej kultury austriackiej: powinna być 
czytana razem z dziełami ówczesnych „niepokornych”, im bowiem oddaje największą spra-
wiedliwość. W ten sposób, choć zeyringer i gollner nie mówią tego wprost, ich historia lite-
ratury Austrii sama staje się częścią dziejów literatury austriackiej.

liczba wykorzystanych źródeł jest imponująca i świadczy o nieprzeciętnej erudycji au-
torów książki. na równych prawach jako dokument epoki i jako punkt wyjścia dla interpre-
tacji traktowane są historyczne teksty źródłowe, teksty literackie, biografie i autobiografie, 
wywiady, felietony, w końcu anegdoty. To z kolei wydaje się nie do końca przemyślane. 
Społeczno-polityczna historia literatury może, przynajmniej w najogólniejszych założeniach, 
sięgać do każdego dostępnego świadectwa epoki, wszystkie one są bowiem produktami 
społecznymi. Służy to naturalnie uzyskaniu najpełniejszego, „prawdziwego” obrazu ludzi 
i ich czasów. zauważmy jednak, że bezkrytyczne wykorzystanie tekstów autobiograficznych 
(autobiografii, pamiętników, dzienników, listów) oraz anegdoty literackiej przyczynia się 
w większej mierze do skonstruowania bądź podtrzymania istniejącego mitu o pisarzu, dzie-
le, instytucji, środowisku – mitu, którego właśnie obnażenie powinno być zadaniem dobrze 
umotywowanej społecznej historii literatury. zajrzeć za kulisy mitu, pokazać jego funkcjo-
nowanie, przedrzeć się przez naleciałości fabularne, którym zawdzięcza on swoją karierę – 
tego oczekiwalibyśmy od pracy, która, poprzez Bourdieu, wyrasta z Marksa i jego filozofii 
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podejrzeń, zwróconej przeciwko mistyfikacjom tamtych czasów. gollner w rozdziale o grill- 
parzerze ostrzega: należy go kochać, a nie ubóstwiać, nie stawiać mu pomników, bo ma już 
zresztą jeden w Wiedniu (s. 227). Autor z zapałem odbrązawia figurę pisarza, ukazując je- 
go dwulicowość i oportunizm, nie stroniąc od anegdot na temat życia prywatnego, przety-
kanych barwnie omówieniami poszczególnych dzieł. jednak gollner nie walczy z mitem, 
lecz tworzy antymit, zabawnie fabularyzowany, niewolny również od nostalgii i „życiowego” 
dramatyzmu. przypomina się Tadeusz Boy-Żeleński i jego demityzacje, za którymi nie szła 
demistyfikacja.

centralną kwestię podejmowaną w recenzowanej książce nakreśla w humorystyczny 
sposób zdanie otwierające: „Historia literatury austriackiej zakłada, że takowa istnieje” 
(s. 13). W toczących się od dawna bojach o ostateczną separację literatury austriackiej od 
niemieckiej, zintensyfikowanych w ostatnim dziesięcioleciu po utworzeniu wspólnego rynku 
produktów kultury w strefie euro, zeyringer i gollner zajmują pozycję o wiele bardziej rady-
kalną, niż sugeruje to przytoczony kabaretowy wstęp. Ich udział w dyskusji jest znamienny, 
praca ta, zbierająca doświadczenia życia literackiego i okołoliterackiego w Austrii, ma bowiem 
za zadanie ową dyskusję zamknąć. co do tego nie pozostawia wątpliwości zdanie zamiesz-
czone na obwolucie książki: „Określanie każdego dzieła w języku niemieckim mianem »lite-
ratury niemieckiej« jest z perspektywy kulturowej i historycznoliterackiej nieusprawiedli-
wione”, po którym następują znamienne opinie luminarzy beletrystyki naddunajskiej – In-
geborg Bachmann („pisarze tacy jak grillparzer i Hofmannsthal, Rilke i Robert Musil nigdy 
nie mogliby być niemcami”) i daniela Kehlmanna („Tak wiele rzeczy godnych poznania 
i przeczytania zostało zignorowanych i zapomnianych przez północnoniemiecko-pruski ka-
non; tutaj można je znaleźć”). Funkcja tych cytatów jest oczywista, tym bardziej w „społecz-
nej” historii literatury: odnaleźć wspólny mianownik dla pisarzy austriackich i obronić tę 
pozycję przed zakusami „północnoniemiecko-pruskiego kanonu” (co w efekcie pozwoliłoby 
też literaturze austriackiej wziąć pod swe opiekuńcze skrzydła kanon „południowoniemiec-
ki”, m.in. literaturę bawarską, szwabską i szwajcarską). Bachmann i Kehlmann powielają 
jednak w swych wypowiedziach ten sam błąd – definiują literaturę austriacką poprzez opo-
zycję do niemieckiej, opatrują postulowaną tożsamość znakiem ujemnym, znakiem wyklu-
czenia z pewnej kanonicznej wspólnoty, nie wspominając już o tym, że w ucieczce przed 
niemiecką megalomanią wpadają w sidła prowincjonalności. Stwierdzenie, że wszystko, co 
nieniemieckie, jest austriackie, byłoby komiczne, i autorzy omawianego dzieła zdają sobie 
z tego sprawę, czyniąc z „austriackości” kategorię polemiczną, występującą w każdym roz-
dziale książki, nierzadko zawoalowaną, czasami również nadmiernie wyolbrzymioną w służ-
bie pragmatycznie postawionemu celowi.

Spośród niezliczonych przykładów forsowania „austriackości” wybierzmy – i wymieńmy 
choćby hasłowo – te najbardziej znamienne: narody i literatury narodowe to konstrukt XIX-
-wieczny, kreujący mity państwowe (s. 16); Austriacy używają dialektu (s. 51); teatr wiedeń-
ski miał charakter plebejski, w opozycji do niemieckiego wysublimowania (s. 73); wpływ 
kultury muzycznej był większy w Austrii niż w prusach (s. 121); opozycja austriacki katoli-
cyzm – niemiecki protestantyzm, jak również opozycja stolic Wiedeń–Berlin miały wpływ na 
rozwój kultury (s. 122); literatura austriacka ugruntowana była na krytyce języka, która 
ujawnia się już na przełomie XVIII i XIX wieku (s. 124, 209); komizm wydaje się o wiele 
bardziej widoczny w pisarstwie austriackim (s. 124, 186, 209); w Austrii nie było romanty-
zmu (s. 126, zob. też s. 13: periodyzacja literatury niemieckiej nie daje się zastosować 
w Austrii); obraz literatury austriackiej został zniekształcony przez germanistykę niemiecką 
(s. 180); znaczący wpływ mitu habsburskiego (s. 579); w końcu literatura „antyojczyźniana” 
jako paradoksalny wyznacznik „austriackości” (s. 638, 674). dodajmy do tego często wspo-
minane w dziele charakterystyczne cechy literatury austriackiej: pesymizm kulturowy, 
sceptycyzm językowy, humor, teatralność, parodię. nazwiska pisarzy stricte austriackich 
pojawiają się nierzadko w opozycji do ich niemieckich „odpowiedników” (np.: grillparzer – 

III.indd   257 2017-06-12   12:48:10



Recenzje I pRzeglądY258

goethe)5. podkreślona jest rola pisarzy-instytucji, walczących o uznanie dla austriackiej 
tożsamości i oryginalności, np. Hofmannsthal w swoich pismach narodowych, canetti 
w mowie noblowskiej. zdarzają się, sprawiające dziwne wrażenie, próby odjęcia literaturze 
austriackiej łatki literatury peryferyjnej, przyczynki o imponującej liczbie tłumaczeń i sprze-
daży książek idącej w miliony (s. 549, 602). całość wieńczy epilog pod znamiennym tytułem 
Wenn Faust unter die Österreicher gerät (gdyby Faust znalazł się wśród Austriaków), w któ-
rym gollner dowodzi zupełnej odmienności motywu faustowskiego w literaturze rodzimej od 
jego niemieckiego pierwowzoru.

czy te argumenty przynoszą pożądany skutek? Tylko połowicznie. połowicznie bowiem 
twórcy austriaccy, czy też z Austrią związani, dają się wpasować w tak pojmowane „patrio-
tyczne” schematy. Odbija się to, niestety, nader jaskrawo w ich portretach, o które posta-
rali się obydwaj literaturoznawcy. na temat pewnych pisarzy, by użyć niezręcznej modyfi-
kacji frazeologicznej, nie da się powiedzieć nic szczególnie „austriackiego”, należą do nich 
chociażby Rainer Maria Rilke, Franz Werfel, bardzo znany swego czasu Stefan zweig, 
o których zasługach dla literatury rodzimej książka wymownie milczy. Ich utwory mogłyby 
bowiem powstać gdziekolwiek, co zapewne potwierdza ich popularność za granicą, równie 
chętnie czytano je także w niemczech. niezręcznie przedstawia się sytuacja pokoleń debiu-
tujących długo po wojnie: o Kehlmanna, absolutnie bestsellerowego dziś pisarza, toczy się 
cicha walka w obszarze pseudonarodowościowych public relations – jest niemcem czy Au-
striakiem? jego recenzja Eine Literaturgeschichte: Österreich seit 1650, napisana na okład-
kę prawdopodobnie w czysto koleżeńskim geście, wydaje się narzędziem manipulacji również 
w tym sporze. Ścisłego i wielowymiarowego powiązania z tradycją literatury austriackiej nie 
sposób odmówić pewnym autorom, by poprzestać tylko na następujących nazwiskach: el-
friede jelinek, peter Turrini, joseph Winkler, z młodszych – Kathrin Röggla, Thomas glavi-
nic, twórcy tzw. „alpejskiego kryminału” z poczytnym Wolfem Haasem na czele6. co jednak 
w tym zestawieniu robią norbert gstrein, josef Haslinger czy też wspominany Kehlmann, 
trudno stwierdzić. To jest pisarstwo, które podąża za światowymi wzorcami, doskonałe 
warsztatowo, lecz znów – ponadnarodowe, z uniwersalną wymową, czy nawet, jak w przy-
padku Arna geigera, czerpiące z modnych prądów literatury niemieckiej. zeyringer i gollner 
w owej próbie przekonania czytelnika, że tych właśnie twórców otacza nie zdefiniowana 
bliżej aura „austriackości”, gaszą w zarodku ewentualną dyskusję – oczywiście, na własną 
niekorzyść – przytaczając słowa gstreina, dla którego punkt odniesienia to nabokov i llosa, 
a nie np. Bernhard (s. 23). Być może, prościej byłoby stwierdzić, że autorzy austriaccy to 
tacy, którzy piszą po niemiecku oraz urodzili się w Austrii albo spędzili tam sporą część 
życia, zamiast doszukiwać się podobieństw stylistycznych i tematycznych w ogromnej spo-
łeczności artystów pióra istniejącej w tym małym kraju. Takie jednak podejście byłoby ku-
riozalne, naukowo chwiejne oraz – co zapewne w tym wypadku okazało się najważniejsze 
– mało efektowne.

poszukiwania „austriackiego oblicza” („das österreichische Antlitz”, s. 456) są jednak 
potrzebne. Oddajmy sprawiedliwość tej pracy. germanistyka niemiecka nigdy szczególnie 
nie przejmowała się problemami, które zeyringer z gollnerem wynoszą na piedestał. Synte-
zy dziejów literatury n i e m i e c k i e j  traktowały z reguły o literaturze języka niemieckiego, 

5 Wypadałoby tu jeszcze dodać za E. c a n e t t i m  (Gra oczu. przeł. M. p r z y b y ł o w s k a. Warsza-
wa 1991) XX-wieczną opozycję R. Musil – Th. Mann.

6 co ciekawe, R. S c h n e i d e r, autor Brata snu (Katowice 1996), największego bestsellera literatu-
ry austriackiej w latach dziewięćdziesiątych, pisarz ze wszech miar antyaustriacki (tj. należycie 
austriacki), w ogóle nie został w recenzowanej pracy wymieniony, choć jej twórcy nie omieszkali 
pochwalić się np. sukcesem komercyjnym d. glattauera, twórcy książek równie wątpliwej jakości. 
Schneider jest od pewnego czasu postacią wyklętą przez krytykę i chluby rodzimej literaturze nie 
przynosi, co, być może, również stoi za jego absencją w omawianej syntezie historycznoliterackiej.
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a procent udziału w niej Austriaków uzależniony był od ich poczytności w niemczech i od 
gustów naukowców tworzących kompendia. Badacze literatury polskiej mieli mniej takich 
problemów. Abstrahując od nielicznych przypadków sporów o przynależność josepha con-
rada czy jerzego Kosińskiego, zasięg prymarnego oddziaływania literatury polskiej, jej gra-
nice językowe i kulturowe były łatwiejsze do zdefiniowania. Austria jawi się jako mały kraj 
dziedziczący spadek niegdysiejszego imperium, w którym językiem niemieckim – używanym 
również poza granicami cesarstwa Habsburgów, na ogromnym obszarze europy – porozu-
miewała się elita intelektualna, w dodatku wywodząca się z najróżniejszych narodów. przy-
padek literatury austriackiej jest prawdopodobnie bezprecedensowy i wszelkie poparte eru-
dycją i znawstwem przedmiotu próby wprowadzenia ładu w ów wielokulturowy pejzaż (a z taką 
właśnie próbą mamy tu do czynienia) należy uznać za potrzebne. Tym większe znaczenie ma 
przyjęta strategia pisania i omawianej książki. nie jest to kompendium historycznoliterackie, 
które tworzy się „samo”, powiela dostępną już wiedzę, uzupełniając ją jedynie o najnowsze 
zdobycze nauki. Mamy przed sobą nowoczesną historię literatury, włączającą się – w dużej 
mierze z sukcesem – w rozwijający się obecnie dyskurs kontekstualizacji sztuki słowa. jest 
to przy tym praca nadrabiająca zaległości w stosunku do germanistyki niemieckiej (gdzie 
pierwsze próby stworzenia społecznej historii literatury podejmowali już w latach pięćdzie-
siątych Arnold Hauser, leo löwenthal i naturalnie georg lukács), ponadto praca uzupełnia-
jąca – toczącą się przede wszystkim w języku angielskim – dyskusję nad ekonomią dóbr 
kulturowych oraz ich historią polityczną. Trudno też oprzeć się wrażeniu, że autorzy Eine 
Literaturgeschichte: Österreich seit 1650 próbowali wykreować dzieło na miarę własnych 
wyobrażeń o przedmiocie badań, niestandardowe, niezależne, wyraźnie odcinające się na tle 
innych. Stąd, być może, ta śmiałość w testowaniu możliwości monografii historycznoliterac-
kiej, w naginaniu jej granic, przede wszystkim pod względem stylu.

czy ta książka wypełni proroctwo Kehlmanna i uzyska status „Standardwerk” (pracy 
podstawowej) dla omawianego obszaru wiedzy? Tak – mimo niedociągnięć warsztatowych 
i pochopnych rozwiązań. jeżeli nie stanie się to za przyczyną samego zeyringera i jego nie-
strudzonej pracy nad coraz to nowymi wersjami historii literatury austriackiej (samodzielnie 
wydawane książki w latach 1992 i 1999, współautorstwo i redakcja kilku innych prac – 
z reguły na temat zjawisk po roku 1945), to na pewno będzie to zasługa tendencji (nomen 
omen) społeczno-politycznej, panującej obecnie w niegdysiejszej „Kakanii”. Austria potrze-
buje takiej historii literatury co najmniej od roku 1995, gdy była gościem głównym na Tar-
gach Książki we Frankfurcie nad Menem, za czym poszła seria sukcesów wydawniczych 
Austriaków, pojawiły się interesujące debiuty. Wyrazistych ram domaga się nowa tożsamość 
literatury austriackiej, z pisarzami i krytykami przychylnie nastawionymi wobec tworu, 
który od zarania swoich dziejów (zgódźmy się, że jest to rok 1650) nie potrafił zrzucić z sie-
bie piętna sztuczności, politycznej doraźności i poniżających kompleksów. Wszelkie chwyty 
marketingowe, o których wspominałem, temu mają prawdopodobnie służyć – wykreowaniu, 
a właściwie scaleniu pewnego wizerunku kultury austriackiej jako „antycentrum”, dla któ-
rego zjednoczenie rynków europejskich i unifikacja językowa stanowią zagrożenie. Społecz-
no-polityczna historia tej literatury jest zatem tworem politycznym, wszystko wskazuje też 
na to, że stanie się obiektem szerokiej recepcji społecznej, choćby tylko w granicach Austrii. 
Życzenie bowiem, by również germanistyka niemiecka oddała sprawiedliwość „austriackości”, 
może być wciąż jeszcze trudne do spełnienia7.

7 zob. recenzję Eine Literaturgeschichte: Österreich seit 1650 opublikowaną przez uznanego pisarza 
austriackiego K.-M. g a u ß a  w szwajcarskiej gazecie „neue zürcher zeitung” (7 IX 2013). Omó-
wienie to stanowi przykład recepcji książki zeyringera i gollnera w mediach niemieckojęzycznych 
poza Austrią. nie wydaje się, by ukazanie się tego dzieła było wydarzeniem opisywanym w prasie 
niemieckiej.
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HISTORY OF AUSTRIAn lITeRATURe BeTWeen TRUTH OF FAcTS And SUBjecTIVe 
cHOIce

The review is a presentation of Klaus zeyringer and Helmut gollner’s work Eine Literaturgeschichte: 
Österreich seit 1650 (History of Literature: Austria from 1650). Its center are the dilemmas connected 
with literary history synthesis writing with main focus on facts fidelity and temptation to subjective 
shaping. 
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