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MARCIN CAŁBECKI Uniwersytet Gdański

KURPIOWSKIE ELEUSIS O BOHATERKACH „BRZEZINY”
JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA
Kto jest bohaterem Brzeziny?
Wydaje się, że temat mitycznego tła Brzeziny Jarosława Iwaszkiewicza został już
szczegółowo i wyczerpująco omówiony. Oczywiście najważniejszym studium poświęconym temu zagadnieniu jest Eros i Tanatos Ryszarda Przybylskiego, gdzie
para tytułowych greckich bogów patronuje perypetiom skonfliktowanych bohaterów,
którzy – w zależności od położenia – poddają się władaniu raz jednego, raz drugiego bóstwa. W opinii Przybylskiego Brzezina opisuje w zasadzie wyłącznie los schorowanego i umierającego Stasia, choć badacz zastrzega, że ważną rolę odgrywa tu
również Bolesław:
Brzezina jest przede wszystkim opowieścią o umierającym Stasiu. Ale jednocześnie jest to opowiadanie o żyjącym, choć zarażonym śmiercią Bolesławie, którego z pesymistycznego odrętwienia, ze stanu
zatrucia i półbytu wytrąca właśnie umieranie i śmierć brata1.

Według Przybylskiego w centrum omawianego utworu sytuują się dwaj bohaterowie męscy, uwiedzeni i powodowani przez parę bóstw męskich, będących – podobnie jak Bolesław i Stanisław – braćmi. W opowiadaniu występuje wprawdzie
jeszcze Malwina, ale ta nie zajmuje w takim stopniu uwagi badacza i reprezentuje,
jego zdaniem, typowy dla prozy Iwaszkiewicza model kobiecości utożsamianej z „siłą
życia” i „mityczną prazasadą bytu”. Jest nazywana także „bahofenicznym symbolem
trwania, ponieważ posłuszna prawom natury pilnuje przede wszystkim miłości,
która gwarantuje prokreację życia”2.
Gdyby pójść tropem Przybylskiego, który los Stanisława kontrastuje doświadczeniami Bolesława, to również w przypadku Malwiny można odnaleźć antynomiczny odpowiednik wśród żeńskich postaci opowiadania i stwierdzić, że tej sile życia
sprzeciwiają się absolutne śmierć i nicość, będące zaprzeczeniami witalności – truchłem. Nie tylko umierający Staś ma swe alter ego, ma je także Malwina. Jest nim
bowiem pochowana nieopodal leśniczówki żona Bolesława – Barbara. O niej jednak
1
2
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od Przybylskiego nie dowiadujemy się zbyt wiele. Barbara, a dokładniej – jej śmierć,
stanowi przyczynę rozterek Bolesława: „Zmarła Basia kieruje jego myślami i postępowaniem” 3. Jeśli jednak o losie bohaterów decydują w równym stopniu Eros
i Tanatos, to wydaje się, że trzeba by zaakcentować funkcję, jaką w opowiadaniu
pełni Barbara – jej postać w całości przynależy do domeny tanatycznej, tak jak pod
znakiem Erosa upływa życie Malwiny. Można bowiem odnieść wrażenie, że tajemnica Brzeziny, tajemnica życia i śmierci rozgrywa się w czworokącie Stanisław–Bolesław–Malwina–Barbara, skupianie zaś uwagi wyłącznie na męskich bohaterach
istotnie zubaża wieloaspektowość dzieła. Podobnie wskazanie tylko na braterski
patronat Erosa i Tanatosa łączy się z pominięciem jeszcze jednej mitycznej inicjacji umożliwiającej oswojenie się z myślą o śmierci i towarzyszącej jej nadziei pokładanej w miłości. Tym misterium jest kult Demeter w Eleusis i związany z nim obrzęd
ku czci bogini Kory, żony Hadesa, która – poświęcona śmierci – była wszak córką
bogini płodności.
Barbara i brzezina
Z jakich powodów staram się przesunąć nieco akcenty postawione przez Przybylskiego i dowartościować postaci kobiece, które – w moim przekonaniu – są równoprawnymi bohaterkami opowiadania i tylko traktowanie ich w taki sam sposób,
jak mężczyzn pozwala w całej okazałości odsłonić mityczne podglebie opowiadania?
Otóż pierwszym sygnałem wskazującym na niebagatelną rolę kobiet jest funkcja
tytulatury. Co bowiem symbolizuje tytułowa „brzezina”? Jest to, jak wiadomo,
miejsce pochówku Barbary, ale i miejsce schadzek Stanisława i Malwiny. Widać
zatem, że także ów topos nacechowany jest wyraźnym rozchwianiem semantycznym,
ewidentną dychotomią, którą daje się zauważyć, kiedy analizuje się wiele wątków
opowiadania. Warto odwołać się do samego tekstu, aby rozpoznać, jakim metamorfozom uległ ów osobliwy cmentarz i jak postrzegany jest ten istotny, bo tytułowy
motyw. Wszak we wnętrzu „zarażonego śmiercią” Bolesława – w chwili, kiedy spogląda on na mogiłę Barbary – dokonuje się znacząca przemiana.
Gdy wyszedł za stajnię, za sosny, jak gdyby po raz pierwszy także zobaczył brzezinę, gdzie leżała
żona. [...] Pnie te, białe, gładkie, toczone, przypominały mu tutaj ramiona kobiece, mnóstwo splątanych
ramion, wznoszących się w górę gestami błagania, uniesienia, czasem odgiętych ku dołowi ruchem
poddania i rezygnacji. [...] Wilgotne, parne powietrze napełniało zgęszczeniem interwały pomiędzy brzozami i wszystko razem czyniło wrażenie jakiejś zmysłowej świątyni. [I 369]4

Przybylski wskazuje na podobną, choć przebiegającą w przeciwnych kierunkach
metamorfozę Stasia i Bolesława. Staś związany ze sferą Erosa przechodzi w dramatycznych okolicznościach na stronę śmierci. Odwrotnie Bolesław, ten odkrywa miłość
i – jak czytamy w końcowych fragmentach opowiadania – pełen nadziei wraca do
życia. Warto jednak podkreślić, że przemiany nie ograniczają się wyłącznie do postaci męskich. W przypadku opisu brzeziny także dokonuje się znamienne przesu3
4
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Ibidem, s. 183.
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nięcie znaczeń. Oto cmentarz przeobraża się w zmysłową świątynię, a drzewa górujące nad mogiłą Barbary zaczynają przypominać ciało kobiece. Należałoby więc
zapytać, czy w związku z tym w wizji Bolesława nie ożywa również jego żona, której
truchło właśnie w brzezinie spoczywa. Czy zatem ów opis nie ukazuje metamorfozy
Barbary, która dzięki sile natury przypomina o sobie i swej zmysłowości? Przyroda
wszak to w tym opowiadaniu domena kobieca, w zasadzie można by rzec, że natura jest tu samą kobiecością. Barbara więc to nie tylko wielka nieobecna, lecz także
ktoś, kto w utworze Iwaszkiewicza ujawnia się poprzez imaginację Bolesława i współtworzy harmonię erotyczną, opisaną przez Przybylskiego.
Brzezina, której korzenie wrosły w trumnę Barbary, staje się zatem zmysłową
kobietą – tak ją widzi Bolesław. W wielu fragmentach opowiadania zaobserwować
można proces utożsamiania kobiety i brzozy:
Zdjął ręce z brzozy i dotknął tej osoby, która stała przy nim; uczuł te same szorstkości i gładkość,
co na brzozowej korze, te same krople rosy, ten sam chłód. [I 363]

Wprawdzie cytat ten odnosi się do Stanisława, który spotyka Malwinę, jednak
myśli gruźlika zaprząta w tym czasie zmarła Barbara, na co wskazywał passus
poprzedzający opis schadzki. Zatem Stanisław spotyka tyleż zmysłową Malwinę,
co zmarłą Barbarę, jednak obecność owych kobiet uwydatnia się za pomocą epifanii natury, epifanii drzewa. Poprzez symbol brzozy dokonuje się wyraźne utożsamienie Malwiny i Barbary, obie niejako są obecne w dotyku Stanisława. To zacieranie się tożsamości bohaterek opowiadania, analogiczne do paralelnych przemian
Bolesława i Stanisława, wskazywać może na mityczne tło wydarzeń opisanych
w Brzezinie. Także misteria eleuzyńskie wiązały się z czczeniem dwóch bogiń, które traktowane były zawsze jako nierozerwalna jedność. Tak przynajmniej twierdzi
Karl Kerényi. Wspomina on, że „W Eleusis bóstwo misteryjne [...] znane było publiczności jako »boska dwójnia«, w formie dualis mogącej znaczyć zarówno »dwaj
bogowie«, jak i »dwie boginie«”5. Podobną parę związanych ze sobą boskich istot
opisuje też Roberto Calasso:
Kora i Demeter są jedną istotą podwójną i nawet noszą to samo imię (Deo). Każdemu czynowi
jednej odpowiada, czasami w olśniewającej transpozycji, czyn drugiej6.

Z podobnym związkiem dwu postaci kobiecych, z których jedna zamieszkuje
już królestwo cieni, druga zaś staje się symbolem życia, obfitości i płodności, mamy
do czynienia w opowiadaniu Iwaszkiewicza. Wprawdzie nie są to matka i córka,
lecz więź Malwiny i Barbary, właśnie poprzez wzajemne uzupełnianie się w imaginacji Stanisława, wydaje się niepodważalna. Obie stanowią symbol zagadki życia
i śmierci, obie są wobec siebie komplementarne, obie też stają się obsesją dwóch
braci i w zasadzie pełnią równie ważne funkcje w utworze Iwaszkiewicza, co Stanisław i Bolesław.
Do pary dwóch postaci kobiecych dołącza się zaś symbol roślinny – ściślej
dendrologiczny – to tytułowa brzezina. Towarzysząca zaś tym przeobrażeniom fi5
6

I-1.indd 7

K. K e r é n y i, Eleusis. Archetypowy obraz matki i córki. Przeł. I . K a n i a. Kraków 2004, s. 61.
R. C a l a s s o, Zaślubiny Kadmosa z Harmonią. Przeł. S. K a s p r z y s i a k. Wprowadzenie J. B r o ds k i. Kraków 1995, s. 314.
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gura drzewa każe doszukiwać się wątków związanych z uobecnieniem się w opowiadaniu także mitów mówiących o cykliczności i rytmie wegetacji, więc odwołujących się do misteriów eleuzyńskich. Zatem nie tylko Eros i Tanatos, lecz też
Demeter i Kora patronują owej historii. Domniemanie to może się wydać pewną
nieścisłością, gdyż porwanie Persefony do królestwa zmarłych odbywa się na łące
i to kwiaty i zioła, a nawet zboża, którym patronuje Demeter, powinny być wyeksponowane w tej historii. Jednak Iwaszkiewicz z osobistych powodów – o czym za
moment – wybiera symbol drzewa i jemu każe dać wyraz tajemnicy życia i śmierci.
Okazuje się, że intuicja trafnie podpowiada pisarzowi mityczne tło wydarzeń, które
dokonały się sub specie aeternitatis oraz sprawiły, iż w królestwie cieni pojawiła się
istota żywa. Otóż droga do podziemia wiodła obok figowca, nie występującego
w naszym klimacie, i zastąpić go musiała brzoza: „Grecy do dziś czują zabobonny
lęk przed spaniem pod figowcem. W wielu miejscach oprócz Eleusis dziki figowiec
znaczył wejście do świata podziemnego” 7. W związku z tym preferowana przez
Iwaszkiewicza figura drzewa wydaje się symbolem o tyle trafniejszym, o ile pełniej
wyraża sedno tajemnicy dotyczącej Eleusis:
Misterium niewyczerpanego pojawiania się życia wiąże się z rytmiczną odnową kosmosu. Dlatego
właśnie kosmos jest przedstawiony w kształcie ogromnego drzewa: „sposób bycia” kosmosu, a przede
wszystkim jego zdolność odradzania się bez końca – znajduje symboliczny wyraz w życiu drzewa8.

U Iwaszkiewicza zaś drzewo – brzoza – ściśle wiąże się z kobiecością, te dwie
sfery są wobec siebie komplementarne i tworzą tajemnicę bytu poddanego prawu
wiecznie następujących i przez to uzupełniających się wymiarów życia i śmierci.
W Brzezinie kobiecość to wszak nie tylko Malwina, lecz także martwa Barbara, ich
status istnienia zaś podporządkowany jest prawu wegetacji, prawu chtonicznej
przemiany drzewa, które umiera i odnawia się wiecznie.
Dla Iwaszkiewicza połączenie obu sfer stanowiło coś naturalnego i zjawisko to
niejednokrotnie ujawniało się w jego twórczości. Wystarczy przypomnieć piękny
wiersz Urania, rozpoczynający się od słów: „Uranio, sosno, siostro”9, gdzie oprócz
utożsamienia kobiety i drzewa zachodzi znamienne rozszerzenie znaczeń, to utożsamienie uzupełnione zostaje trzecim: metafizycznym – nad wszystkim góruje
bowiem inicjalna muza. Przybylski, analizując ten wiersz, wspomina o szczególnej
estymie, jaką autor Zmowy mężczyzn darzył drzewa, i powołuje się przy tym na
wspomnienie Julii Hartwig:
opowiedziała mi, że kiedy już po śmierci Anny Iwaszkiewicz wraz z Arturem Międzyrzeckim odwiedziła
pisarza w Stawisku, po małym spacerze, za powrotem, tuż przed domem objął on drzewo oburącz
i przywarł do niego twarzą10.

Nie jest to zatem przypadek, że w swym przedwojennym opowiadaniu Iwasz-

7
8
9
10
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kiewicz za tytułowego bohatera obiera drzewo – brzozę, ta zaś z kolei przeobraża
się w kobietę: raz zmysłową, raz martwą.
Tylko z pozoru Stanisław w kontakcie z Malwiną odkrywa pełnię witalizmu,
miłość do Malwiny naznaczona jest bowiem śmiercią. Wprawdzie „Eros przekształca świat w harmonijną całość”11, jednak jeśli chodzi o życie seksualne Stanisława,
nie wszystko zostaje poddane prawu harmonii. Choć fascynuje się on życiem kochając się z Malwiną, wszakże w chwilach uniesień myśli tyleż o niej, co o zmarłej
żonie brata, i ten kontrapunkt wprowadza ewidentny dysonans w pozornie uładzony świat Erosa:
Objął ją bez słowa i chudym ramieniem wyczuł jej szerokie plecy, otoczone wypukłymi mięśniami
wzgórki kości pacierzowej. Pomyślał o tamtej kobiecie – leżącej w mogile, a potem z czułością, wdzięcznością, rozmarzeniem [...] wtulił swą głowę w jej piersi. [I 363–364]

Doprawdy iście barokowa to harmonia, a miłość Stanisława do Malwiny dziwnym trafem przypominać zaczyna delectatio morosa, co – biorąc pod uwagę tezy
dotyczące utożsamienia Malwiny z życiem – wydaje się sprzecznością. Jednak
sprzecznością nie jest, gdyż Iwaszkiewiczowi zależało raczej na wyeksponowaniu
związku między Barbarą a kochanką Stasia, tak aby obie współtworzyły obraz już
nie witalizmu, lecz kosmosu, który umiera i rodzi się, jak drzewo w swym cyklu
rocznym. Nie sposób więc odróżnić, czy miłość z Malwiną na grobie Barbary, pod
brzozami, stanowi inicjację w życie czy w śmierć, jedno i drugie to przejawy takiej
samej prazasady, o której przypominają mity poświęcone wegetacji i symbolika
drzewa kosmicznego. Stąd też w przypadku Stanisława dokonuje się wtajemniczenie w misterium niewyczerpanego rytmu kosmosu i w związku z tym można rzec,
że już w owym przedwojennym opowiadaniu Iwaszkiewicza poznaniu bohatera
towarzyszy jego muza – Urania. Zresztą podobny indyferentyzm w ocenie tego
szczególnego miejsca daje się zaobserwować, jeśli wziąć pod uwagę percepcję Bolesława. Odwiedza on nieustannie ów przydomowy cmentarz, który w pewnym
momencie staje się dla niego zmysłową świątynią. Jest to miejsce spotkań Bolesława zarówno ze zmarłą żoną, jak i – po duchowym odrodzeniu – z Malwiną. Ta
ostatnia: „Stała obojętna pod drzewem, wsparta o biały pień” (I 398). Zatem wszystko, co najistotniejsze, co owiane tajemnicą uchodzącego i odradzającego się życia
dzieje się w tym opowiadaniu w tytułowej brzezinie, która w szczególny sposób każe
nam pamiętać, że nie tylko dwaj bracia, lecz także dwie postaci kobiece współtworzą tajemniczy kwadrat uwikłany w odwieczne misterium życia i śmierci.
Malwina
Nie da się odłączyć witalizmu Malwiny od martwoty świata cieni, w której pogrążyła się Barbara i w którym za życia tkwi Bolesław. Według Przybylskiego Malwina
jest „hożą dziewoją młodopolskich poetów [...] podniesioną do rangi odwiecznego
mitu”12. Jeśli wszakże jest to jedynie odwieczny mit, to owa bohaterka traci na
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indywidualności i staje się alegorią. Pytanie tylko, dlaczego tak się dzieje? Otóż
wydaje się, że spełnia ona w taki sposób życzenie bohaterów męskich i że potrzebują oni kogoś, kto zrealizuje ich fantazmaty o płodnym życiu, witalności, zmysłowości i obietnicy rozkoszy gwarantowanej przez ustanawiającego harmonię Erosa.
Tak naprawdę niewiele można powiedzieć o tym, kim w rzeczywistości jest Malwina i co czuje. Wiemy natomiast bardzo dobrze, czego życzą sobie męscy bohaterowie względem niej. Ciekawe wydaje się to, że w zasadzie z nią nie rozmawiają, jedynie tulą się do niej. Jako ucieleśnienie mitu nie powinna z nimi rozmawiać, lecz
przede wszystkim być. I Malwina j e s t, lecz niejednokrotnie towarzyszy jej milczenie, które tak irytuje Stanisława: „męczyło go ogromnie milczenie tej dziewczyny.
Myślał, że czai się poza nim jakaś zasadzka czy tajemnica, której, oczywiście, nie
będzie mógł zdobyć” (I 370). Nie zmienia to faktu, że jest ona w Brzezinie bardzo
wyraźnie obecna. Mimo że właściwie nie mówi, to cecha ta, jeśli się weźmie pod
uwagę chociażby frazeologizm „milczeć jak grób”, kolejny raz wiąże tę żywotną
bohaterkę ze zmarłą Barbarą. Zachowanie Malwiny w opowiadaniu równa się jej
częściowej nieobecności. Jednak to nie tylko to, lecz także coś na kształt wykluczenia. W zasadzie znajduje się ona bowiem poza porządkiem komunikacji, który
przynależy do dyskutujących mężczyzn. Jedynym znakiem obecności jest jej cielesność. Zatem Malwina zazwyczaj oddaje się w milczeniu, to stanowi jej istotę,
dlatego według Przybylskiego bohaterka Brzeziny symbolizuje tylko mit kobiecości,
i to widzianej z perspektywy pożądającego mężczyzny.
Nawet na tę bierność Stanisław spogląda podejrzliwie, doszukuje się tajemnicy
bądź zasadzki. Jednak czy to prawda? Warto tu prześledzić komunikaty Malwiny
– są to najczęściej lapidarne odpowiedzi na zadawane przez Stanisława pytania.
A status tych krótkich sformułowań mężczyzna każdorazowo deprecjonuje:
Myślał, że od tej chwili Malwina zmieni odpowiedzi na pytania, które jej powtarzał [...]. Że zacznie
może ona pytać. Ale nie. Była jak dawniej – pokorna, spokojna, wstydliwa, kłamliwa. W dalszym ciągu
mówiła, że nie znała mężczyzn przed Stasiem, że Michał do niej nie chodzi. I na pytanie: czy go kocha,
odpowiadała Stasiowi „tak”.
[...]
– No, a Michał – zapytał. – Michała kochasz?
– Tak, też kocham – odpowiedziała cichutko. [I 375]
Na jedno tylko pytanie [Malwina] odpowiadała pełnym i szczerym: tak. [...] Było to pytanie: kochasz
mnie? Staś zdawał sobie sprawę, że owo „tak” było równie kłamliwe, jak wszystkie poprzednie „nie”.
[I 372]
Powoli pojął, że kobieta, która z nim chodziła po mrocznych ścieżkach lasu, składa się z samego
kłamstwa. [I 371]

Zatem w opinii Stanisława język Malwiny to kłamstwo i właściwie nie warto jej
o nic pytać, gdyż odpowiedzi nie mają żadnego znaczenia. Bohaterka więc znajduje się poza porządkiem komunikacji, jest wydziedziczona z języka, którym posługują się bracia. Jednak trzeba przy tym sprecyzować, z jakiego systemu mowy
korzystają Stanisław i Bolesław. To typowy język codzienny, bohaterowie mówią,
a w zasadzie dialogują, opierając swą argumentację na prawach dwuwartościowej
logiki. Właśnie owa logika każe traktować wypowiedzi Malwiny jako kłamstwo,
dlatego Staś praktycznie utożsamia ją z kłamstwem. Należałoby jeszcze zaznaczyć,
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iż deklaracja, że Staś jest jej jedynym ukochanym, i zarazem uwaga, że kocha
także Michała, nie musi być kłamstwem, jeśli odrzucić prymat logiki dwuwartościowej, w której afirmacja jednej opcji implikuje negację wszystkich pozostałych.
W rzeczywistości w zdaniu Malwiny na szwank została narażona ontologiczna zasada niesprzeczności: „jeśli kocham Stasia, to nie mogę kochać nikogo innego”.
Jeśli zaś prawo tej logiki nie dotyczy sposobu myślenia bohaterki, to trzeba
zapytać: w jakich kategoriach postrzega ona świat? Można przyjąć, że jest to archaiczny (niezgodny z zasadami arystotelejskiego organonu) sposób myślenia
i komunikowania się, swoisty język pierwotny, gdzie inaczej interpretowane są
kategorie prawdy i kłamstwa. Owe struktury poprzedzające logikę rządzą się odmiennymi prawami i nie przystają do wzorca wypracowanego przez bohaterów
męskich. O ile tym ostatnim w ich języku przyświeca logos, o tyle Malwina posługuje się raczej komunikatem przynależnym sferze mythos, gdzie prawa logiki dwuwartościowej nie muszą obowiązywać. Tak za Jeanem-Pierrem Vernantem relacjonuje tę dychotomię Krzysztof Piątkowski:
Wraz z rozwojem myśli filozoficznej, refleksji historycznej, gdzieś od początków V w. p.n.e. sens
tego drugiego słowa [tj. logos] zbliżył się do pojęcia „inteligencji”, „rozumu”, spychając pojęcie „mythos”
w pogardliwe odniesienia do pozbawionego sensu czy podstaw, nieuzasadnionego, nieudokumentowanego, próżnego gadania13.

Zatem język Malwiny nie jest kłamstwem, lecz stanowi opowieść zamierzchłą,
archaiczną, mityczną, więc taką, w której logos i jego prawa jeszcze nie istnieją.
Racjonalny, trzeźwy Stanisław nie znajduje na tę formę wypowiedzi innego określenia niż kłamstwo, jednak jest to fałsz tylko z pozoru. Mythos, czyli opowieść nie
poddająca się prawu dialogicznej logiki dwuwartościowej, ma swe atrybuty, którymi nie dysponuje codzienna komunikacja. Otóż wydaje się, że jego największą
zaletę stanowi udział w artystycznym sposobie widzenia świata. Językiem Malwiny
jest mythos, a mową także melos, czyli śpiew. Żywioł muzyczny jest czymś, co wynosi jej komunikaty ponad pospolitą logikę. Pamiętamy wszak, że bohaterka w obliczu agonii Stanisława rozpoczyna eksklamację kurpiowskiej pieśni żałobnej.
Spełnia się przy tym marzenie wyrażane przez Friedricha Nietzschego w Narodzinach
tragedii:
Z tych zrozumiałych w sobie i głębszemu badaniu dostępnych faktów wysnuwam zdolność muzyki do rodzenia mitu, to jest najznaczniejszego przykładu i właśnie mitu tragicznego: mitu, który o dionizyjskim poznaniu mówi w przenośniach14.

Mowa Malwiny jest kłamstwem tylko z apollińskiej, logicznej perspektywy.
W istocie dotyka ona w języku tego, co najbardziej zamierzchłe i archaiczne – opowieści, w której możliwe wydają się sprzeczności, i zarazem potrafi nazwać to, na
co w potocznej konwersacji nie ma słów, to, co najbardziej przejmujące i wzniosłe.
Umie opisać śmierć ukochanego, sięgając po melos i eksklamując swój lament,

13
14

I-1.indd 11

K. P i ą t k o w s k i, Mit – historia – pamięć. Kulturowe konteksty antropologii/etnologii. Łódź 2011,
s. 76.
F. N i e t z s c h e, Narodziny tragedii, czyli hellenizm i pesymizm. Przeł. L. S t a f f. Posł. T. M a c i o s.
Kraków 2003, s. 74.

2017-12-14 14:31:05

12

Rozprawy i Artykuły

wznosi się ponad porządek logicznego dyskursu. Jest tym samym artystką, choć
ściślej należałoby ją raczej nazwać artystką mediumiczną: to przez nią wyraża się
poruszająca pieśń kurpiowska, chwytający za serce lament, nie do opisania w zwyczajnym, komunikatywnym języku. Jeśli zaś Malwina jest także artystką, to wydaje się, iż traktowanie Stanisława wyłącznie jako postaci percypującej rzeczywistość
przez pryzmat wzruszeń estetycznych pomija przejmującą wrażliwość Malwiny.
W studium Przybylskiego mówi się, że „Jak Wiktor Ruben, Staś ma również naturę artystyczną. Jest muzykalny” 15. Należałoby jednak dodać, iż mediumiczną,
dionizyjską artystką okazuje się też Malwina. O ile Stasia cechuje wrażliwość apollińska i nie jest on w stanie zmierzyć się z tragicznym losem gruźlika, to dionizyjska
głębia śpiewu kochanki dotyka sedna nieodwołalnego wyroku, jaki zapadł w związku z losem chorego. Zatem melos Malwiny czyni z niej istotę, która nie tyle kłamie,
jak chcą tego mężczyźni, ile nazywa najwznioślejszą prawdę o losie człowieka, nie
dającą się wypowiedzieć poprzez dyskursywny język.
Kwadrat
Najczęściej bohaterów Brzeziny ujmuje się w przeciwstawne sobie pary. Są mężczyźni i kobiety, jest martwe – dosłownie i metaforycznie – małżeństwo Bolesława i Barbary oraz pełen witalizmu duet Stanisława i Malwiny. Wydaje się jednak, że cała
czwórka głównych bohaterów współtworzy zadziwiającą wspólnotę połączoną najróżniejszymi, paradoksalnymi więziami. Wspominałem już o zaskakujących schadzkach Stanisława i Malwiny na grobie Barbary i osobliwych fantazmatach gruźlika
w chwilach uniesień, kiedy to wyobrażał sobie martwą żonę brata jako obiekt pożądania. Stanisława łączy wiele z Malwiną, ale właściwie łączy go sporo także z Barbarą. Nie tylko poprzez fantazmaty. Ostatecznie zostaje on pochowany u boku żony
brata, tak jakby to nie Bolesław, ale on był pełnoprawnym mężem matki Oli.
Bolesław zaś w końcówce opowiadania tuli się do Malwiny, jak zazwyczaj zwykł
to czynić jego chory brat. Iwaszkiewicz przedstawia Bolesława jako pogrążonego
w melancholii po śmierci żony, lecz w ostatnich scenach widzimy, że tryska zadowoleniem i wigorem. W świecie Brzeziny zatem nie ma jednoznacznego podziału na
sferę życia i witalności oraz przeciwstawioną jej martwotę. W królestwie cieni zdarza się bowiem uniesienie erotyczne, a pełnia życia w każdej chwili może przeobrazić się w odrętwienie i nicość. To pomieszanie znaczeń wydaje się ostatecznym
potwierdzeniem tezy, jakoby Brzezina Iwaszkiewicza próbowała odwzorować aurę
misteriów eleuzyńskich z ich niejednoznacznością, związaną z faktem zespolenia
świata żywych i umarłych. Persefona bowiem wprowadziła wiele zamętu w ów wyraźnie oddzielony świat:
Oba królestwa zostały teraz zrównane i jedno otwierało się w stronę drugiego. Hades narzucił
ziemi nieobecność, narzucił fakt, że każda obecność została okryta znacznie obszerniejszym płaszczem
nieobecności. Persefona sprawiła, że wśród zmarłych pojawiła się krew [...], krew istoty, która w dalszym
ciągu pozostaje w pełni żywa, chociaż znalazła się w pałacu śmierci16.
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Ten indyferentyzm w pełni występuje w Brzezinie, a niedoceniane i pozostające
w cieniu żeńskie postaci łączy więź bliska matce i córce z eleuzyńskiego mitu. Dlatego warto także i o nich wspomnieć i nie egzaltować się powierzchownymi doznaniami Stanisława i Bolesława. W historii kobiet do głosu dochodzi bowiem cała
tajemnica dionizyjskiej prawdy o człowieku, prawdy bronionej tak przez Nietzschego. Jest to prawda o tragicznym losie człowieka, który jednak nie pogrąża się
w rozpaczy, lecz stara się tym głębiej doświadczyć, czym jest życie.
Abstract
MARCIN CAŁBECKI University of Gdańsk
THE KURPIE ELEUSIS ON HEROINES OF JAROSŁAW IWASZKIEWICZ’S
“BRZEZINA” (“THE BIRCH WOOD”)
The article is an attempt at interpreting the function played in Jarosław Iwaszkiewicz’s story by two
female characters. In most important research in Brzezina (The Birch Wood) literary historians exclusively indicate the leading role of two brothers. Malwina and Barbara, two background figures, are,
however, rightful heroines of the drama taking place in Boleslaw’s ranger’s station. Only when analysing such a complex relation can we deeper understand the prose and comprehend the reasons Iwaszkiewicz gave such a mysterious title to his piece.
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ZDZIERANIE I ZAKŁADANIE MASEK STANISŁAW DYGAT I WITOLD
GOMBROWICZ
Oszołomił mnie wtedy Gombrowicz [...]1.

Pisząc [Wspomnienie o Stefanie Otwinowskim], Stanisław Dygat przypomniał swoją relację z Witoldem Gombrowiczem:
Nawet Gombrowicz lubił pójść ze mną na kolację do baru „Europejskiego” i szybko odkryłem, że
w moim towarzystwie doznaje pewnego uczucia ulgi i relaksu. Jak powszechnie wiadomo, Gombrowicz
lubował się w tak później nazwanym (chyba przez niego samego) dominowaniu otoczenia. Być może on
sam czuł się tym czasem zmęczony. Ja byłem jedynym, którego nigdy nie próbował dominować. Dominować nieudanego tenisistę i pseudostudenta? To wręcz infantylizowało i odbierało całą dynamikę jego
idei dominowania. Dlatego prowadziliśmy zupełnie normalne, wcale nie Gombrowiczowskie lub na pół
Gombrowiczowskie rozmowy, bezkonfliktowe i rzeczowe, ja nigdy niczemu, co mówił, nie zaprzeczałem,
a on mówił wiele prostych i mądrych prawd, których nie powiedziałby swoim współgraczom przy stoliku w „Zodiaku”, ze względów taktyczno-strategicznych, w wielkich bitwach Dominacji, które zawsze
wygrywał, choć bardzo często niezasłużenie. [U-1 260–261]2
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W jednym z felietonów zebranych w tomie Rozmyślania przy goleniu S. D y g a t wspomina: „Artura Sandauera, który bodaj gardzi sportem, pragnę poinformować, że w 1932 roku udało się
Gombrowiczowi wygrać ze mną mecz w tenisa, chociaż byłem wtedy dobrym graczem i miałem
swoje lokalne sukcesy” (W 191). K. B r a n d y s (Miesiące. 1978–1979. Paryż 1981, s. 240) pamięta deklarację Dygata: „oświadczył, że uwielbia Gombrowicza i Hemingwaya”. W. L u t o s ł a w s k i
(cyt. za: J. S i e d l e c k a, Jaśnie Panicz. Warszawa 1997, s. 295), nb. lękający się spotkać z Gombrowiczem, tak opowiadał o tej relacji:
„Szwagier ubóstwiał Gombrowicza, ubóstwiał o nim mówić, zawsze gdzieś go wtrącił. Na jednym
ze swoich wieczorów autorskich powiedział na przykład, że i on, i Gombrowicz wywodzą się od
Rabelaisa [!].
Znał zresztą Gombrowicza osobiście, zdążył poznać go przed wojną jako młody student, w café
»Zodiak«, gdzie – jak zawsze potem mówił – uczył się literatury, przysłuchując się rozmowom przy
stoliku Gombrowicza”.
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Przytoczona opowieść może być postrzegana jako niezwykła – i to z paru przynajmniej powodów. Oto Dygat zachowuje się cokolwiek osobliwie, jeśli zważyć na
to, że niewątpliwie zdaje sobie sprawę z wpływu Gombrowicza, zarówno w wymiarze interpersonalnym, jak i literackim3. Mało kto z pisarzy znajdujących inspirację
u autora Ferdydurki tak układał, przynajmniej we wspomnieniach, swoją z nim
relację. Na ogół podobnym retrospekcjom towarzyszył cały szereg zabiegów obronnych, które najlepiej omówił, oczywiście, Harold Bloom4. To rzecz pierwsza. Po
drugie, szczególne w owym wspomnieniu jest to, że ten rodzaj specyficznej uległości, połączonej z autokreowaniem się na życiowego nieudacznika („zaaprobowali
w jakiś sposób mnie, który byłem niczym”, U-1 260), okazuje się bardzo charakterystyczny dla bodaj wszystkich powieściowych protagonistów stworzonych przez
Dygata. Wprawdzie w epitafijnym wspomnieniu przyznaje się on głównie do terminowania u Otwinowskiego („Jestem uczniem Stefana”, U-1 258), wpływ Gombrowicza był jednak tak samo intensywny:
Oszołomił mnie wtedy Gombrowicz, zmaltretował duchowo i doprowadził do stanu utraty błogiej
równowagi wiary w ostateczną moc codzienności, jak Mefisto Fausta. [U-1 259]

Lekcja Gombrowicza była zatem doświadczeniem doniosłym, w jakiejś też mierze traumatycznym. Tak czy owak, deklaracje te dają asumpt do zestawień z autorem Ferdydurki, który uchodzi za pisarza subwersywnego. Potencjalnych egzegetów skazuje to jednak na zapoznanie takich aspektów omawianej twórczości,
które tę jego wywrotowość czyniłyby problematyczną. Oznaczałoby to podwójną
3

4
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Również dla komentatorów ten literacki wpływ był oczywistością: J. I w a s z k i e w i c z, Jak oceniam
literaturę Dwudziestolecia? „Twórczość” 1947, nr 4. – T. B r e z a, Niespodzianki Stanisława Dygata. „Odrodzenie” 1948, nr 7. – M. P i w i ń s k a, Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa 1973,
s. 190. – Z. S k w a r c z y ń s k i, Stanisław Dygat. Warszawa 1976, s. 18, 54, 78–81, 137, 151. –
A. S o b o l e w s k a, Polska proza psychologiczna (1945–1950). Warszawa 1979, s. 101. – E. B is k u p, Sposoby czytania Dygata. „Ruch Literacki” 1983, z. 2. – R. K. P r z y b y l s k i, Autor i jego
sobowtór. Wrocław 1988, s. 121–122, 127, 128. – J. T o m k o w s k i, Wawel i Vence. Witold Gombrowicz. W zb.: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Red. A. B r o d z k a. Warszawa
1994, s. 97. – B. G u t k o w s k a, Powieści Stanisława Dygata. Czas i przestrzeń życia i marzenia.
Katowice 1996, s. 8, 24, 34, 36, 45, 84, 117, 121, 133, 135, 150. – J. J a r z ę b s k i: Literatura
polska pod znakiem Gombrowicza. W zb.: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna. T. 1. Red.
R. N y c z, J. J a r z ę b s k i. Kraków 1997, s. 237–252; Lekcja literatury z Jerzym Jarzębskim i Andrzejem Zawadzkim. W: W. G o m b r o w i c z, Ferdydurke. Kraków 1997, s. 270–271; Pożegnanie
z emigracją. O powojennej prozie polskiej. Kraków 1998, s. 133–134; Podglądanie Gombrowicza.
Kraków 2001, s. 12. – G. H e r l i n g - G r u d z i ń s k i, Proza czasu wojny (1947). W: Wyjścia z milczenia. Szkice. Warszawa 1998, s. 126–127, 150. – M. J a n u s z k i e w i c z: Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku. O prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda
Stachury. Poznań 1998, s. 110, 118, 121, 126, 138, 153, 176; Stanisław Dygat. Poznań 1999,
s. 7–9, 17, 20–23, 26, 28, 49, 83, 102–103. – A. H o r u b a ł a, Sztafeta szyderców, czyli lustrowanie Gombrowicza. W: Marzenie o chuliganie. Warszawa 1999, s. 10–13, 31. – B. S i e n k i e w i c z,
Nuda i świadomość w powieści inteligenckiej. W zb.: Nuda w kulturze. Red. P. C z a p l i ń s k i,
P. Ś l i w i ń s k i. Poznań 1999, s. 163–166. – K. M o j s a k, Groteska w polskiej prozie narracyjnej
1945–1968. Warszawa 2014, s. 132–134, 165–166.
H. B l o o m: A Map of Misreading. New York 1980; Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Przeł.
A. B i e l i k - R o b s o n, M. S z u s t e r. Kraków 2002. Kategorie amerykańskiego teoretyka do opisu wpływu Gombrowicza zastosowałem w książce Historia, dialog, literatura. Interakcyjna teoria
procesu historycznoliterackiego (Wrocław 2010).
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niewierność – wobec tekstu i wobec samego Dygata. Na marginesach podróży do
Włoch wyznawał on, wspominając dość złośliwie Jeana-Jacques’a Rousseau:
Nie lubię obalać ani podważać ustalonych wielkości i bardzo boleję, gdy walą się mity, gdy fikcją
i złudzeniem okazują się fragmenty owego powszechnego obrazu świata, który od narodzin począł się
utrwalać w mej świadomości. [N 353]

Passus ów, tak jak cały fragment o autorze Przechadzek samotnego marzyciela, jest, oczywiście, ironiczny. Jest taki tym bardziej, że Dygat w powszechnej
świadomości funkcjonuje jako demaskator mitów5. Ja myślę inaczej i w moim
odczuciu ta jego ironiczna subwersywność nie zawsze zachowuje swoją moc, i to
nawet w kontekście jego utworów w najwyższym stopniu demaskatorskich.
Na koniec niniejszego wstępu trzeba zauważyć również to, że inspiracja gombrowiczowska ogranicza się właściwie tylko do Jeziora Bodeńskiego. Poszczególne
wątki i kwestie, które się na tę zależność składają, wprawdzie będą się pojawiały
w późniejszych powieściach, ale można odnieść wrażenie, iż stopniowo tracą znaczenie. Zainteresowanie tym, co w gombrowiczologii nazywa się problematyką interakcyjną, niby trwa, jednak Dygat staje się bardziej realistą nie tylko w wymiarze
obyczajowym, lecz i historycznym oraz społeczno-politycznym. Zaczyna ujmować
psychologię mimetycznie, a nie modelowo, nie inscenizuje eksperymentalnych
sytuacji eksponujących reguły gier interpersonalnych i funkcjonowanie konwencji
społecznych, jak wtedy, gdy inspirował się tekstami antenata. Jakby nie interesowały go już próby uogólnień obyczajowych, socjologicznych czy antropologicznych
na temat procesów kształtowania podmiotowości, czyli – co ciekawe – tego, co nie
pozwala, zdaniem niektórych komentatorek, wpisywać prozy Dygata w kontekst
„rozrachunków inteligenckich”, a więc powieści przedstawiających problematyczną
sytuację inteligenta zmuszonego do odnalezienia się w zmienionych okolicznościach
ustrojowych i w rewizji ideowego dziedzictwa Dwudziestolecia międzywojennego6.
Tak jak bohater Jeziora Bodeńskiego miał być oderwany od doraźności historycznej
(co deklarował autor w przedmowie do drugiego wydania), tak też jego następcy
z kolejnych powieści będą mocno wplątani w konkret uwikłań rodzinnych i ustrojowych. Utwory te w większej mierze mają stanowić diagnozy swojego czasu i w takim sensie dopiero one wpisywałyby się w kontekst „rozrachunków inteligenckich”
i rozliczeń z przeszłością: Dwudziestolecia i wojny, oraz teraźniejszością społeczno-polityczną. Ponadto wpływ Gombrowicza zdaje się nie obejmować opowiadań
i felietonów, niezależnie nawet od daty ich powstawania. Osobliwe jest bowiem to,
że teksty pisane omal równolegle z najbardziej „gombrowiczowskim” utworem,
Jeziorem Bodeńskim, nie przynoszą potwierdzenia inspiracji.
W felietonach z tomu Wiosna i niedźwiedzie znajduje się sporo mniej lub bar5

6
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Bohater autobiograficznego Pacific Panam Palisades przyznaje: „gdzie indziej staram się przedstawiać siebie jako jednostkę niezależną i usposobioną co najmniej opornie wobec ustalonych konwencji, osobę starającą się demaskować źródła ich fałszu oraz powszechną hipokryzję zawieranych
układów [...]” (U-2 276).
Zob. S o b o l e w s k a, op. cit., s. 37, 99. Zob. też H. Z a w o r s k a, Po upadku mitów inteligenckich.
O prozie tzw. obrachunków inteligenckich w latach 1945–1948. W zb.: Z problemów literatury polskiej
XX wieku. T. 3: Literatura Polski Ludowej. Red. A. B r o d z k a, Z. Ż a b i c k i. Warszawa 1965. –
K. W y k a, Rozrachunki inteligenckie. W: Pogranicze powieści. Wyd. 3. Warszawa 1989.
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dziej dowcipnej satyry i kiepskiej moralistyki, skierowanej przeciwko rozmaitym
patologiom życia społeczno-kulturalnego. Mimo lekkiej ironii wymierzonej w programowy zapał (On i ona), nepotyzm (Piękna sztuka podlizywania się, Piękna sztuka popierania się), koniunkturalizm, oportunizm (O czym marzy Bezzarzutniak)
i instytucjonalny formalizm (Nudziarze), mimo mniej czy bardziej udanych pastiszów
oraz parodii nowomowy, żargonu produkcyjnego i materializmu dialektycznego –
teksty te mają co nieco wspólnego z socrealizmem. W omawianym tomie są też
utwory wycelowane we wrogi ideologicznie i aksjologicznie Zachód (Feliks Makuła,
Co chciał przemycić Leslie Morris). Zbiór felietonów Rozmyślania przy goleniu to ciąg
dalszy piętnowania zaniechań i nadużyć w sferze kultury.
Wspomniane moralizujące zacięcie dochodzi do głosu i w opowiadaniach, które prezentują rozmaite poziomy i tę samą, socrealistyczno-antysocrealistyczną,
ambiwalencję. Wyróżniłbym może jedynie dwa utwory: Bardzo ciasny punkt widzenia i Nieznany fragment z życia Dostojewskiego ze Słotnych wieczorów. Natomiast
zawarta w owym tomie Zemsta podwładnego, w której tytułowa postać, sponiewierana przez zwierzchnika, dyrektora B., mającego reputację tyrana i łajdaka, zaczyna go nękać za pomocą „pozytywnej” plotki, przywodzi na myśl przedwojenne nowele Gombrowicza: Tancerza mecenasa Kraykowskiego i Studnię. Opowiadanie
Dygata Księżyc z Różowego kajecika, które charakteryzują absurdalna tonacja
i osobliwe gesty bohaterów, inscenizujących przy stole istne actes gratuits i maskujących czy sublimujących w ten sposób zakłopotanie albo nieoczywistość sytuacji (z robieniem gałek z chleba włącznie), przypomina Pornografię i Kosmos. No
i jeszcze aluzyjny – w stosunku do pierwotnej wersji Przygód – tytuł zbioru: Na pięć
minut przed zaśnięciem.
Osobną kwestię stanowi dziennik Dygata. Dziennika w ścisłym sensie pisarz
ten nie stworzył, lecz w felietonach tu i ówdzie poczynił trochę uwag, które sugerowałyby, że myślał on o konwencjach autobiograficznych nieco inaczej niż Gombrowicz. Dygat parokrotnie wyraża swoją niechęć do lansowania siebie przez
twórców w autobiografiach i autokomentarzach (K 20, 107, 120; U-1 270; U-2 243–
247), ale też ten krytycyzm nie zawsze jest jednoznaczny. W Podróży warszawianina do Włoch kąśliwie pisze Dygat o autorze Wyznań i oskarża go o ekshibicjonizm
i kabotyństwo:
Otóż i Rousseau, jakże dzięki temu nowoczesny, zwoławszy sobie uniwersalną w czasie i przestrzeni publikę, stroi przed nią sztuczne grymasy, gotów przypisać sobie najgorsze choćby łajdactwa, aby
tylko ukryć bezdenną dla każdego monotonię swego naturalnego oblicza. [N 354]

W końcu wszakże stwierdza, że właśnie ekscentryczność Rousseau jest tym,
co prawdziwe i interesujące dla czytelników: „każdy nosi w sobie przekonanie
o swojej absolutnej inności i odrębności, a każdy w tym ludzkim rojowisku jeden
do drugiego bardziej podobny, niż się na oko zdaje” (N 355). Ciekawe wątki można
znaleźć w Kołonotatniku [1], rozpiętym między ambicjami diariuszowymi a dziennikarskimi. Powiada tam Dygat np.:
Szczerość jest [...] sztucznie stworzoną formułą natury salonowo-towarzyskiej, najbardziej wyrafinowaną, a więc prymitywną metodą zwodzenia bliźnich i narzucania im podstępem swoich zamysłów. [K 54]

W podobny sposób podawał argumenty często w innych miejscach:
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Nie przesadzajmy z tą szczerością. Nie jest ona bynajmniej koniecznym warunkiem dobrej literatury, bowiem dobra literatura ma więcej wspólnego z naukowymi odkryciami niż z mistycznym a jałowym aktem spowiedzi. Pisarz powinien raczej coś niecoś ukrywać, niż wywalać wszystko, co posiada
na zbyciu. Niech czytelnicy też się trochę pomęczą. Oni to lubią. [U-1 188; zob. też U-1 278]

Fragmenty dziennika, które Dygat zaczyna szkicować w Kołonotatniku, wyglądają na suchą rejestrację faktów, bardzo dokładną, ale może nie tak otwartą jak
ta z Kronosa (K 124–127). Ponadto część pomieszczonych tam polemik z literaturą
zaangażowaną i autorytetem Pisarza (K 8), „Wielkimi Narracjami” (K 11), „literaturą wyczerpania” (K 23–24; tu nawet Gombrowicz ukazuje się jako wsparcie7) może
przypominać metaliterackie filipiki autora Ferdydurki wymierzone w literaturę
modernistyczną. Wydają się one tylko bardziej lakoniczne, doraźne i pozbawione
zaplecza filozoficznego8.
W Jeziorze Bodeńskim rzeczona inspiracja dotyczy wielu aspektów czy płaszczyzn powieści. Wyjściowa sytuacja bohatera-narratora jest niezwykle podobna do
egzystencjalnych tarapatów Józia Kowalskiego, zawróconego do szkoły i zawieszonego między teraźniejszością a przeszłością, dojrzałością a niedojrzałością, dorosłością a młodością:
Urzeczywistnia się sen trapiący do późnych lat każdego człowieka: odrywają cię niespodziewanie
od ustabilizowanych zajęć dorosłego i marsz z powrotem do szkoły. Nastąpiło jakieś nieporozumienie,
pokręcenie w czasie; okazało się, że przed laty nie dokonałeś wszystkich warunków szkolnych i nieprawnie poruszasz się w dojrzałości. [J 20] 9

Najbardziej dojmującym doświadczeniem jest świadomość ulegania zewnętrznym presjom (J 32). W przeszłości te naciski przybierały konkretną formę pretensji ze strony rodziny – o porzucenie szkoły, o niezaradność, o brak zatrudnienia i nieokreśloność: „»...Znowu wymówki, znowu biadanie nade mną«. »Patrz na
innych«. »Czym jesteś«. »To jakaś choroba woli, brak ambicji, zginiesz marnie«”
(J 117; zob. też J 34) 10. Najciekawsze w tych wyrzutach jest pewnie to, że nie
tylko stanowią one lekcję funkcjonowania w przestrzeni międzyludzkiej, ale też
precyzyjnie określają mechanizm tworzenia tożsamości, w którym Inny to wzór
i probierz („Patrz na innych”). Poczucie bierności i niemożności udziela się bohaterowi albo też pretensje rodziców są zasadne („gdyby mi się chciało w ogóle być

7
8
9

10
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Raz jeden pojawiają się i „ciotki kulturalne” (K 195). W Utworach rozproszonych występują sporadyczne aluzje do Gombrowicza (U-1 67, 169, 236, 259).
Zob. M. B i e l e c k i, Literatura i lektura. O metaliterackich i metakrytycznych poglądach Witolda
Gombrowicza. Kraków 2004, s. 180–275.
Są też i drobniejsze aluzje: oczekiwanie nie wiadomo, na co („Ale godziny mijają, pociąg nie przychodzi [...]”, J 116), sobowtór (J 217), pensjonarka wpędzająca w niedojrzałość (J 239), zieloność
jako synonim niedojrzałości (J 243–244), tęsknoty przypominające homoerotyczne fantazje Miętusa, marzenie o wagarach („tą samą chętką, żeby zwagarować, uciec gdzieś nad rzeczkę, łapać
motyle, na trawie się rozciągać i palić swobodnie papierosa, radując się, że nikt nie podpatruje
wszelakich czynności i nie ogranicza nakazanym przez radę pedagogiczną programem”, J 19).
W Pożegnaniach występują infantylizujące ciotki (Pż 52, 109, 138), pensjonarka (Pż 28), a para
Mickiewicz–Janowski (Pż 7) bardzo przypomina Filidora i anty-Filidora. Pensjonarki, w tym i nowoczesne, pojawiają się w Podróży (P 39, 42, 93) oraz Disneylandzie (D 25).
Motyw presji ojca spotykamy w Pożegnaniach (Pż 6, 11), Podróży (P 35) i Disneylandzie (D 9).
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czymkolwiek?”, J 34) 11. Nie bez znaczenia wydaje się ta okoliczność, że protagonista pozbawiony jest imienia i nazwiska, stanowiących w kulturowym kontekście
wskazanie na tożsamościową esencję, a doznanie bierności i nieokreśloności
rodzi w bohaterze wrażenie dezintegracji („Ogarnia mnie lęk niemożności odnalezienia własnej jedności [...]”, J 89), nietożsamości z samym sobą oraz nieznajomości samego siebie:
zapytuję chwilami ze zdumieniem: kim właściwie jestem? co to za istnienie? [...] Zostałem jakoś szatańsko przeinaczony w istnieniu i nie mogę się ogarnąć ani zrozumieć, co mam ze sobą poczynać. [J 26–27] 12

Bohater ma poczucie alienacji, uwięzienia i osaczenia w nieco ogólniejszym czy
bardziej zasadniczym wymiarze. Jest to doświadczenie podległości siłom przekraczającym jednostkową wolę, przybierającym różną postać: od wspomnianych nacisków międzyludzkich, poprzez ogólniejsze determinacje zewnętrzne, po dojmujący ciężar przeszłości. Figurę tej opresji stanowi niewola, w której się znalazł, i internowanie w gmachu szkoły, wyzwalającym w drugich „jakieś porzucone w dali
czasu a niewyżyte sztubactwo” (J 19). To doświadczenie wyraża on omalże parafrazując Ferdydurkę: „Poza koło horyzontu nie ma ucieczki. Wszystko jest uwięzione w kole horyzontu; nie ma ucieczki [...]” (J 48–49). Kiedy indziej powie też, że
„modelował swoją błazeńską gębę z gutaperki [...]” (J 218)13.
Te trudne doświadczenia rodzą w bohaterze wyjątkowe uwrażliwienie na to, co
rozgrywa się w – po gombrowiczowsku nazwanej – sferze Międzyludzkiego. Perspektywa taka oznacza ujmowanie człowieka w interakcjach z innymi, przy czym na
ogół będą to relacje traumatyczne. To inny określa tożsamość, zmusza do stosownych zachowań, wymaga podporządkowania się wzorcom i hierarchiom, wzbudza
poczucie wstydu i skazuje na nieautentyczność oraz alienację. Ponadto wszystkie
interakcje pozostają zapośredniczone przez kulturowe formy, którym trzeba się
podporządkować i które wywołują wrażenie konwencjonalności i sztuczności. To
stąd bierze się dominująca w powieściowej poetyce retoryka teatralności – i znacząca frekwencyjność pochodnych kategorii: teatru (J 136, 187, 213–214, 236),
aktorstwa (J 32–33, 38, 97, 105, 136, 214, 241), maski (J 32, 38, 66, 86, 194, 199,
241, 252), kostiumu (J 32–33, 66, 194), formy (J 29, 32, 123–124, 129, 160, 251,
257), mitu (J 35, 38–39), min (J 69, 74, 149, 171), gry (J 80, 136), sztuczności
(J 143, 253)14.
11
12

13

14
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W Disneylandzie będzie podobnie: „Ulegałem bezwolnie temu, do czego byłem przymuszany” (D 19).
W Podróży Henryk Szalaj mówi o swojej „naturalnej skłonności do b y c i a p o d w ł a d n y m” (P 189).
Wątek ten powraca często w innych powieściach. W Disneylandzie przez aluzję Doroty do Piotrusia
Pana (D 215–216). Arens później mówi do Kosmali: „Jestem »Ni to, ni owo«. I ty jesteś »Ni to, ni
owo«. Wszyscy jesteśmy »Ni to, ni owo«” (D 224). Podobna charakterystyka pojawia się w Pożegnaniach („takie ni to, ni owo”, Pż 24), gdzie bohater również nie wie, kim jest (Pż 26), a także we
fragmencie nieukończonej powieści Plac Świętego Bartłomieja (U-1 161). Tak samo w Podróży
bohater ma kłopoty z poczuciem własnej tożsamości (P 38, 182).
W. G o m b r o w i c z użył tego określenia w Ferdydurce (Oprac. W. B o l e c k i. Kraków 2007, s. 59:
„moja twarz skręciła się jak gutaperka”) i w Testamencie (w: Dziennik 1967–1969. Red. nauk.
J. B ł o ń s k i. Kraków 1992, s. 29: „wydany wszelkiemu najdziwniejszemu kształtowi, jak owe figurki z gutaperki dające się ugniatać na wszystkie sposoby, z których można zrobić największą
potworność”).
W innych powieściach ta metaforyka również się pojawia, ale przy niższej frekwencyjności: teatr
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Pojawiają się nawet radykalne uogólnienia na ten temat:
Aktorstwo to altera natura. Niemowlę ma tylko naturę somatyczną, bo nie stać go jeszcze na aktorstwo. Człowiek z wdziękiem to taki, który jest dobrym aktorem życia. Pozer to też aktor, tylko tyle,
że zły. Zmanierowany zaś to ten, który nie może wydobyć się z szarży. [J 32]

Wydaje się jednak, że antropologiczny czy filozoficzny model podmiotowości
kreowany przez Dygata różni się od Gombrowiczowskiego, charakteryzującego się
performatywnością i niebinarnością. Jeśli protagonista powieściowy deklaruje:
„Zachowuję własną elastyczność, własny ciężar gatunkowy nie zakłócony odważnikiem czyjegoś błędnego mniemania wywołującego terror przymusu i wymuszenia”
(J 167), to łatwo w jego myśleniu rozpoznać funkcjonowanie opozycji tego, co nieelastyczne i elastyczne, tego, co niezakłócone i zakłócone, tego, co poddane błędnemu mniemaniu, i tego, co od błędnego mniemania niezależne; krótko mówiąc:
przeciwstawienie tego, co nieautentyczne, i tego, co autentyczne, oraz wiara w jakiś
głęboki wymiar podmiotowości za „murem formy” (J 255). Taki wymiar miałby się
ujawniać zwłaszcza w trakcie pewnych szczególnych wydarzeń i wówczas człowiek
odsłaniałby „siebie samego”, demaskowałby „siebie do właściwej swojej postaci,
związanej konsekwentnie z przeszłością i przyszłością” (J 79). A to by znaczyło, że
istnieje w nim swego rodzaju niezmienna esencja, określająca jego tożsamość i determinująca losy. Kiedy ona dochodzi do głosu, to „Nie ma już miejsca na osłanianie się gierkami, są tylko bezpośrednie starcia prawdziwych stylów [...]” (J 79). Na
ogół jednak dzieje się tak, jak w obozie internowanych, i wtedy:
Nie jest się sobą, zaledwie reprezentuje się siebie. Reprezentacja jest zwodna, improwizowana,
łatana z najrozmaitszych kawałów przeżyć, często nie dokonanych, ba, może nawet nie siebie się prezentuje, ale w ogóle człowieka, jakieś tam ogólne pojęcie człowieka. [J 79–80]15

Doda też bohater-narrator, że czasem tej sytuacji nie wytrzymuje i usiłuje „odnaleźć w sobie coś własnego, co nie tylko jest ogólnym pojęciem człowieka jawiącego się zależnie od jawienia się innych ludzi [...]”. Niczego takiego wszakże nie
odnajduje i opanowuje go jedynie „paniczny lęk” (J 80). A mimo to protagonista
Jeziora Bodeńskiego nie przestaje wierzyć, że nie wszystko w tej mierze stracone:
Trzeba tylko odróżnić wewnętrzne oblicze człowieka, gdzieś tam szczelnie ukryte przed wzrokiem
bliźnich, które jest względnie niezmienne i niezależne, od żywotności zewnętrznej, przypadkowej, schlebiającej okolicznościom, uwarunkowanej tym i owym, złudnej i ustawicznie nie na serio. To, co się
nazywa odmianą człowieka, jest tylko czystą formalnością: przystosowaniem i prawdziwym odwzorowaniem żywotności zewnętrznej do zasadniczego odbicia wewnętrznego. [J 248]

Wedle owej wykładni człowiek ma zatem dwie sfery: wewnętrzną i zewnętrzną,
które należy od siebie oddzielać. Pierwsza pozostaje skrzętnie ukryta przed inną
osobą, posiadającą dostęp jedynie do sfery zewnętrznej. Owa opozycja nie jest symetryczna i jej pierwszy człon dominuje nad drugim hierarchicznie oraz aksjologicznie. Pozostaje czymś niezmiennym, niezależnym i nie poddającym się przygod-

15
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(D 150), aktor (Pż 54, 124), maska (D 142; P 95; Pż 153, 158), forma (Pż 123, 153), gra (D 91, 137,
150), sztuczność (D, 158; P 95; Pż 19, 57).
Przy innej okazji protagonista zauważy, że tą kategorią chętnie posługują się Niemcy: „Oni kopią
i maltretują nie danego człowieka, ale pojęcie człowieka, ideę człowieczeństwa” (J 106).
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nym oportunizmom. Stanowi domenę prawdy, w której zdeponowane jest to, co
najcenniejsze, czyli to, co naturalne i idiomatyczne. Takie przypuszczenie potwierdza sposób operowania przez Dygatowego rezonera opozycją duszy i ciała: „Nie ma
wolności dla tej duszy ubranej w przyciasny strój ciała [...]” (J 140–141). Następnym
razem zastanawia się on, co dzieje się „pod tym zdawkowym kostiumem postaci
cielesnej, maskującym i przekręcającym zwodniczo istotę rzeczy” (J 194–195).
I snuje rozważania dalej:
Właściwie cała ta doczesna powłoka, jak by powiedział ksiądz Cléont, służy tylko do oszukaństw
i skrywania się przed bliźnimi. [...] Sądzę, że to właśnie ta straszliwa niewola duszy za kratkami grymasów, błysków, gestów i wyrazów stwarza ten stan nie do zniesienia, zwany ludzką egzystencją. [...] Bo
tutaj uciskane ciało traci od czasu do czasu cierpliwość i wyrzucone na moment z toru swojego schematyzowanego stylu ukazuje jakiś fragment wnętrza, którego nikt by się po nim nie spodziewał. [J 195]

Ta domieszka języka religijnego ewidentnie sytuuje filozoficzną wyobraźnię
Dygata w opozycji do Gombrowicza, któremu bliższy byłby pogląd Michela Foucaulta: „dusza więzieniem ciała”16. Nie jedyny to ascetyczny rys w myśleniu autora
Jeziora Bodeńskiego.
Bohater Dygata wyciąga z tych założeń dość radykalne wnioski. Nie tylko postrzega swoje doświadczenia w kategoriach teatralnych, ale z premedytacją performatywnie kładzie nacisk na ich inscenizowany charakter. Ustawicznie odgrywa
jakieś role, cały czas uruchamia pewne scenariusze, podkreślając swój dystans do
nich i eksperymentując zarówno z ideami, jak i z ludźmi. Unika absolutyzowania
rozróżnień na prawdę i fikcję, rzeczywistość i fantazję, powagę i niepowagę. Nie
czyni tego jednak w lekkim, „ferdydurkicznym” stylu. Ponadto – o ile Józio Kowalski stawał się w miarę rozwoju powieściowych zdarzeń coraz bardziej niezależny,
a jego akcje coraz bardziej subwersywne, o tyle bohatera Dygata stać wyłącznie na
bycie pretensjonalnym, drażliwym, roszczeniowym i mściwym17. Wydaje się, że pod
tym względem bliżej mu do zbiorczo ujętego bohatera Pamiętnika z okresu dojrzewania, zwłaszcza w jego charakterystyce sporządzonej przez Janusza Margańskiego18. Nawiązanie do debiutanckich opowiadań antenata oznacza jednocześnie zapośredniczenie inspiracji, której źródłem jest twórczość innego pisarza ważnego dla
Dygata. Chodzi, oczywiście, o Fiodora Dostojewskiego. To bohaterowi Wspomnień
człowieka z lochu część protagonistów Pamiętnika z okresu dojrzewania i większość
protagonistów Dygata zawdzięczać będzie swoje zasadnicze rysy 19. Jedną z najważ16
17

18
19
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M. F o u c a u l t, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przekł., posł. T. K o m e n d a n t. Wyd. 2.
Warszawa 1998, s. 31.
Protagoniści późniejszych powieści Dygata myślą bardziej radykalnie. Paweł z Pożegnań wyznaje:
„Od dawna już żyłem w niezgodzie z otoczeniem. Miałem wstręt do szablonów i schematów wzajemnego obcowania ludzi ze sobą, prześladował mnie ustawiczny odruch korygowania na własną rękę
wszystkiego, co wydawało mi się w życiu niesłuszne, fałszywe i niesprawiedliwe, a wreszcie już przez
samą przekorę postępowałem na przekór wszystkiemu, co widziałem dokoła. Rzecz prosta, panujący układ międzyludzkich stosunków był silniejszy od jednostkowego działania protestów, które
kończyły się zazwyczaj porażką moją, a zdumieniem opinii publicznej [...]” (Pż 9). Jako szczególnie
inspirujące można potraktować zasugerowanie związków „normalności” i antysemityzmu (Pż 13).
J. M a r g a ń s k i, Gombrowicz wieczny debiutant. Kraków 2001, s. 66–79, 93–100.
Tę zależność już zauważano – zob. J a n u s z k i e w i c z: Tropami egzystencjalizmu w literaturze
polskiej XX wieku, s. 110, 117, 123, 129–130, 133–134, 143, 145, 148, 176; Stanisław Dygat,
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niejszych cech bohatera Dostojewskiego stanowi strategia autokompromitacji.
Wyznawał on:
Jestem człowiekiem chorym. Jestem złym człowiekiem. Niepociągający ze mnie człek. [...]
Marny był ze mnie urzędnik. Byłem ordynarny i znajdowałem w tym zadowolenie. [DW 7]
bom gałgan, najohydniejszy ze wszystkich, bom najśmieszniejszy, najmałostkowszy, najbardziej zawistny ze wszystkich robaków na ziemi [...]. [DW 121]

Powiadał też, że cierpi na chorobę świadomości, która unieszczęśliwia (DW 37),
i że swój „loch nosi w swojej duszy” (DW 50). Przekonuje zarazem, iż najszczególniejsze cechy osobowości dzieli z większością sobie współczesnych. Tutaj na bardziej
ogólnym poziomie Dostojewski mierzy w utopię socjalistyczną i sprzeciwia się moralności ufundowanej na koncepcji racjonalizmu, na zasadzie utylitaryzmu oraz
pojęciu „wolnej woli” (DW 30, 34), dowodząc ustami swojego bohatera, że pozostaje ona czymś zawsze uwarunkowanym zewnętrznymi kontekstami. Okoliczności te
przesądzają także o jego nieokreślonej tożsamości:
Nie tylko złym, ale zgoła żadnym nie potrafiłem się stać: ani złym, ani dobrym, ani podłym, ani
uczciwym, ani bohaterem, ani owadem. [...] Otóż to, człowiek dziewiętnastego stulecia winien i jest
moralnie zobowiązany być stworem przeważnie pozbawionym charakteru; człowiek zaś posiadający
charakter, działacz – przeważnie bywa stworem ograniczonym. [DW 9]

A jednak te właściwości nie świadczą, że jest on zupełnie bierny. Decydują
natomiast o bardzo osobliwych strategiach postępowania. Bohater wyznaje, że przez
40 lat żyje w samotności (DW 44), „nieprzyzwoicie, poniżająco, niemoralnie” (DW 9),
zanurzając się „w ponurej, kreciej, wstrętnej – nie rozpuście, tylko rozpustce”
(DW 50). Co to wszystko oznacza? Otóż nie tyle skłonność do transgresji, ile perwersyjne zainteresowanie podłością, nikczemnością oraz inscenizowaniem sytuacji
kompromitujących:
dlaczego zdarzało się tak, że jakby naumyślnie w momentach, w tych właśnie momentach, podczas
których byłem najbardziej uzdolniony do uświadamiania sobie wszystkich subtelności „tego, co piękne
i wzniosłe”, jak się to ongi u nas mówiło, że właśnie wtedy zdarzało mi się już nie uświadomić sobie,
lecz popełniać takie nieprzystojne czyny... takie, które... no tak, słowem czyny, które chociaż zapewne
wszyscy popełniają, lecz które, niby naumyślnie, wymykały mi się właśnie wtedy, gdym najdokładniej
uświadomił sobie, że tego nigdy nie należałoby czynić? [DW 11]

Ukazuje to też osobliwy stosunek do samego siebie oraz do innych. Z obsceniczną rozkoszą przeżywa bohater własne ubóstwo, pohańbienie i poniżenie („rozkosz powstawała w tym wypadku na tle właśnie zbyt ostrego uświadomienia sobie
swego poniżenia [...]”, DW 12). Nie przeszkadza mu to równocześnie z mściwą satysfakcją odreagowywać na innych doznane upokorzenia. Traktuje ich z zawiścią
i pogardą, cynicznie nawiązuje relacje i je zrywa. Tak postępuje z jednym z nielicznych przyjaciół, z którym kończy znajomość w momencie jego absolutnego oddania
się jemu (DW 69). Opowiada o tych relacjach przy użyciu kategorii pana i niewol-

s. 28, 58, 69, 75–76, 94. Zob. też G. D e l e u z e, Nietzsche i filozofia. Przekł., posł. B. B a n a s i a k.
Warszawa 1993, s. 123–129. – F. N i e t z s c h e, Z genealogii moralności. Pismo polemiczne. Przeł.
G. S o w i ń s k i. Wstęp K. M i c h a l s k i. Kraków 1997. – R. P r z y b y l s k i, Dostojewski i „przeklęte problemy”. Warszawa 2010, s. 115–151.
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nika, dominacji i podporządkowania. W taki sposób obchodzi się z młodą prostytutką Lizą. Z szyderczą intencją zaczyna ją dręczyć historyjkami o miłości prawdziwej i występnej, idealnej i sprzedajnej, z sadystycznym zacięciem mami obietnicą wyrwania jej z marnej egzystencji. Czyni to dla zabawy („To gra, gra wciągała
mnie”, DW 102) i dla odreagowania własnych upokorzeń przez poniżanie nieszczęśliwej dziewczyny. Wyznaje wprost: „Panowania, panowania trzeba mi było wówczas,
zgrywania się było mi potrzeba, łez twych, poniżenia, histerii twojej [...]” (DW 120).
W głowie ma natomiast swoje ulubione fantazje moralistyczne:
Za to teraz raptownie uderzyła mnie z niezwykłą jaskrawością absurdalna, odstręczająca niczym
pająk, idea rozpusty, co bez miłości, w sposób brutalny i wyuzdany, zaczyna wprost od tego, czym
prawdziwa miłość zwykła wieńczyć. [DW 88]

Jako się rzekło, powieściowi protagoniści Dygata będą tej umiarkowanie sympatycznej kreacji zawdzięczali swoje rysy20. Bohater-narrator Jeziora Bodeńskiego
z dużą konsekwencją autokreuje się na outsidera, nigdzie nie przynależącego, mającego trudności z identyfikacją z wartościami oraz z integracją ze wspólnotą, a prowadzonego przez los nie „otwartym gościńcem zdarzeń, ale raczej boczną ścieżką,
po której wszystko toczyło się niby tak, jak normalnie w życiu, jednak w odmiennej
skali, z niedbalstwem odtworzenia lub fragmentarycznie – bez ostatecznego dokonania” (J 11). Podkreśla wielokrotnie, że jego życie przepojone było tylko niespełnieniem, niedokonaniem i zaniechaniami, tak w miłości i erotyce, jak też w życiu publicznym. Relacje międzyludzkie stanowiły natomiast ciąg przykrości i upokorzeń.
Bohaterowi tej powieści nie dane było zaznać sytuacji, w których mógłby zaświadczyć
o swojej dojrzałości, niezależności czy decyzyjności. Przeciwnie, okoliczności potencjalnie transgresyjne zmieniały się nieoczekiwanie w groteskowe i absurdalne – i pogłębiały samozatrucie. Tę strategię autokompromitacji zrealizuje on bardzo konsekwentnie w retoryce teatralności, dodatkowo wzmagającej wyobcowanie i rozgoryczenie:
byłem zawsze jedynie aktorem odgrywającym źle i bez przekonania narzuconą rolę, napisaną w sposób
niezdarnie naśladujący rzeczywistość, nigdy – jak inni – bohaterem autentycznych zdarzeń [...]. [J 12]

Tak samo we wstępie do odczytu o Polsce zasugeruje swoją niedojrzałość i mierność (J 273). Jednocześnie będzie mu ta osobliwa taktyka przynosiła obsceniczną
rozkosz: „Można się samemu poniżać i nawet w poniżeniu znajdować niejaką satysfakcję” (J 85)21. Ale równie wiele zadowolenia daje mu sprawianie przykrości
i psucie dobrego samopoczucia innym (J 30).

20

21
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Dygat wyzna: „Co do mnie, nie nadaję się do opisywania pozytywnych bohaterów. Ułomności
i grzechy wyostrzyły moją wrażliwość na to, co sztuczne, fałszywe i niedoskonałe” (K 63). Jedną
z rzadkich sytuacji, w których to usposobienie przynosi inspirujące intuicje, jest ta z Podróży.
Henryka Szalaja niechęć do sztuki jest zasilana resentymentem i upokorzeniem (P 7–8), ale też
pozwala na przenikliwe rozpoznanie związków sztuki, polityki i władzy (P 8) oraz drobnomieszczańskiego aspiranctwa do obcowania ze sztuką jako kojącego lęki egzystencjalne (P 9). Bohater Dygata zdaje sobie również sprawę z tego, co nazywane bywa kapitałem kulturowym (P 50). Trochę
w stylu Gombrowicza mówi też o obowiązkach pisarza (P 9).
W późniejszych powieściach będzie podobnie. Bohater Disneylandu wyzna wprost: „Wiedziałem,
że jestem zerem” (D 196). Strategia autokompromitacji pojawia się w Karnawale (KD 18) i w opo-
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Najjaskrawiej skłonności te ujawnią się w relacjach z kobietami. Bohater Jeziora Bodeńskiego tak zapytuje samego siebie:
Czemu Suzanne nie usiłuje [...] zlekceważyć mnie i dawać do zrozumienia, że z takim zerem jak ja
długo nie wytrzyma. Do tego przyzwyczaiły mnie wszystkie kobiety, w których się kochałem, i z tym
było mi dobrze. [J 78–79]

A jednak nie sposób jego zachowań sprowadzić do resentymentowej zemsty za
odrzucenie. Jest dokładnie na odwrót, to bohater z psychopatyczną konsekwencją
nawiązuje relacje z kobietami, lekkomyślnie rozkochuje je w sobie, a następnie
porzuca, wyrzekając się wszelkiej odpowiedzialności. W takiej mierze jego niedojrzałość nabiera konkretnego albo dosłownego sensu. Co więcej, nie tylko porzuca
je, ale dokonuje tego w bezlitosnej grze, w której wiele jest z asekuranctwa, kabotyństwa i prawdziwego okrucieństwa. Bohater upokarza tyleż siebie, karmiąc się
niespełnieniem, co i kolejne partnerki, czerpiąc największą satysfakcję właśnie
z odrzucania i odpychania. Nie przychodzi mu to łatwo, bo cały czas balansuje
między nadzieją a rozczarowaniem, kompulsją a depresją, euforią a załamaniem,
masochizmem a sadyzmem. Tak jest w dłuższym, toksycznym związku z Ludką –
toksycznym, bo oboje zdają się naprawdę siebie nie lubić, zarzucając sobie wzajem
nieszczerość i często raniąc się obojętnością (J 33) – jak i w krótkim romansie
z Suzanne, która to relacja sprawiać mogła wrażenie opartej na autentycznych
uczuciach. Nic podobnego. Francuzkę będzie bohater dręczył z wielką konsekwencją: najpierw z upodobaniem wpędzając ją w zakłopotanie (J 56), w końcu z sadystyczną przyjemnością odtrącając zakochaną w nim kobietę i ostentacyjnie kokietując w jej obecności fordanserkę Renée. „Niech cierpi [...]” (J 84) – te słowa powtarza sobie pięć czy sześć razy. Jednocześnie przyznaje się sam przed sobą, że
wszystko to wyłącznie blaga i gra (J 65, 67)22.
Powody tych odrzuceń zdają się wynikać z lekcji wyczytanej u Gombrowicza.
Bohaterowie Dygata często sugerują opresywny charakter relacji z kobietami. Protagonista Jeziora Bodeńskiego będzie się skarżył na drażniący, zawstydzający wzrok
Suzanne (J 22). Innym znów razem spojrzenie kobiety wywoła w nim „zimny skurcz
wstydu” (J 78). Powie też, że miłość to „unieruchomienie w cudzej rzeczywistości”
(J 249) i że jest czymś uwłaczającym („Poniża mnie uczucie [...]”, J 60)23. Ponadto
Suzanne miałaby wymagać mężczyzny „o silnym ramieniu, które otacza słabą kibić”
(J 240). Tymczasem on zupełnie inaczej wyobraża sobie męskość:
moje poczucie męskości zawiera się w czymś wręcz innym jak w otaczaniu silnym, męskim ramieniem
drżącej subtelnością słabej i niewinnej kibici. [...] właśnie to połączenie silnego ramienia z niewinną
kibicią to coś, od czego dostaję uczuciowych mdłości, jakiś oszukańczy wabik natury, który w parę
sekund może dokonać, że z twoją wzniosłą subtelnością i niewinnością staniesz się czymś tak poczwarnie śmiesznym, zmiętym i wcale nie wzniośle usatysfakcjonowanym, że będziesz budziła litość jak żebraczka, która głośną litanią wyżebrała jałmużnę. [J 84]

22
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wiadaniach: Jesień (N 18) z tomu Pola Elizejskie oraz Nie wzdychać za tym, co nierealne (N 149) ze
Słotnych wieczorów.
Taki rytuał, tym razem w obecności Suzanne, zainscenizuje w jeszcze okrutniejszej formie bohater
Karnawału, poniżając Dankę (KD 35).
Identycznie w Disneylandzie relację z Aliną będzie przeżywał Arens (D 26).
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Z kolei w relacji z Renée bohater-narrator będzie czuł się infantylnie „upupiony”
(„To pani jest pensjonarka i wciąga pani człowieka w swoją pensjonarskość”,
J 239)24. Niektóre wynurzenia bohatera sugerowałyby kompensacyjną i lękową
podstawę relacji z kobietami. Oto najpierw wyznaje on z nadzieją, że przychylność
„takiej kobiety” mogłaby mu dodać animuszu (J 61), ale później potwierdza, że
obawia się uzyskać pewność siebie dzięki kobiecie (J 66). To by jednak znaczyło,
iż bohater był pozbawiony tej pewności, a w każdym razie tego, o czym myślał
mówiąc o niej. Czy więc chodzi tu o coś innego niż o obawę przed formą? I jak
miałoby wyglądać owo inne od tradycyjnego wyobrażenie męskości? No i dlaczego
Janka nazywa go „zniewieściałym Francuzem” (J 291)?
Czynnikiem destabilizującym tożsamość męską jest u Dygata skłonność protagonistów do roztkliwiania się i rozczulania się nad sobą. „Zatapiam się w żalu
i tkliwości dla samego siebie” (J 236) – wyznaje bohater-narrator Jeziora Bodeńskiego. Eve Kosofsky Sedgwick, śledząc kulturowy dyskurs dotyczący sentymentalności, wspomniała Friedricha Nietzschego refleksje nad resentymentem i zauważyła, że odkrywał on „w tych pozornie prostych i przejrzystych bodźcach skomplikowane i ruchome warstwy złożone na przemian z pragnienia wielkości i rozkoszy
oraz ze zwróconej ku sobie pogardy i z altruizmu”25. Owe wewnętrzne konflikty
najpełniej dochodzą do głosu w wyobrażeniach bohaterów na temat kobiet. Istnieją one w powieściowych światach Dygata wyłącznie w imaginacji mężczyzny jako
fantazmat i nie wykraczają poza stereotyp, balansując między banalnymi wzorcami Madonny i Ladacznicy26. Wbrew wszelkim pozorom ta ambiwalencja jest w całości mizoginiczna. Opiera się bowiem na specyficznym postrzeganiu seksualności
kobiecej jako czegoś nieczystego i grzesznego. Reprezentuje ją zdemonizowany
wzorzec Ladacznicy, to uosobienie nieumiarkowania, niestałości, bezwstydu, występności, rozpusty, rozwiązłości, lubieżności i – ogólnie rzecz biorąc – wszelkiej
dekadencji. Tu kobieta jest zagrożeniem, a mężczyzna przez kontakt z nią ryzykuje deprawacją i upadkiem moralnym. Natomiast Madonna to wzniosły archetyp
kobiecości niewinnej, ascetycznej, purytańskiej, całkowicie wyabstrahowanej
z cielesności i seksualności. To dziwaczne rozdwojenie kobiecości oddaje pewne
konflikty psychiczne mężczyzn, w których stosunku do kobiet miesza się pochwała i potępienie, gloryfikacja i pogarda, lęk i nienawiść, wstyd i odraza, pożądanie
i obrzydzenie27. Tacy są wszyscy męscy protagoniści wymyśleni przez Dygata.
Te zbanalizowane przeciwstawienia uruchamiają w umysłach męskich proste
skojarzenia i sztywne aksjologie w postaci tradycyjnych ukazań ideału i rzeczywi-
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W Podróży prostolinijna Jadzia wyznająca Henrykowi naiwnie miłość zostanie posądzona o dybanie na „jego fizyczną całość” i bezceremonialne „pretensje do niepodzielnych praw intymności”
(P 83).
E. K o s o f s k y S e d g w i c k, Wilde, Nietzsche i sentymentalne związki z męskim ciałem. Przeł.
B. W a r k o c k i. Współpr. P. C z a p l i ń s k i. „Teksty Drugie” 2012, nr 5, s. 95.
Zob. J a n u s z k i e w i c z: Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku, s. 154–166;
Stanisław Dygat, s. 103–123.
D. L. G i l m o r e (Mizoginia, czyli Męska choroba. Przeł. J. M a r g a ń s k i. Kraków 2003, s. 212)
syndrom Madonny-Ladacznicy wyjaśnia przede wszystkim w kontekście Freudowskiego schematu
edypalnego. Według niego mężczyzna poniża obiekt seksualny, aby ocalić własną relację z matką,
która to relacja powinna być wyabstrahowana z wszelkiej seksualności.
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stości, wyobrażeniowego i realnego, spełnienia i niespełnienia, tajemnicy i jawności,
prawdy i nieprawdy28. Parafrazując Jacques’a Derridę, czytającego Nietzschego,
powiedzieć by można, że bohater Dygata szuka kobiety nie w tym, co kobiece, ale
w kobiecości, którą stanowią „kobiecość kobiety, seksualność kobieca i inne esencjalizujące fetysze, będące właśnie tym, co, jak można sądzić, bierze się, gdy pozostaje się przy głupocie filozofa dogmatyka, bezpłodnego artysty lub niedoświadczonego uwodziciela”29. Dygat i jego bohaterowie myślą także i tutaj w formie mocno
zbinaryzowanej i wszystkie konsekwencje takiego myślenia kształtują jego/ich
wyobrażenia na temat kobiecości. Ambiwalencje charakteryzujące relacje protagonistów mają związek z tym, że w tradycyjnej metafizyce naszej kultury kobieta „jest
dwukrotnie modelem, jest nim w sposób sprzeczny, wychwala się ją, a zarazem
potępia”30. Jako model prawdy wykorzystuje ona uwodzicielską moc i sprowadza
na manowce zarówno sceptycznych filozofów, jak i bardziej naiwnych mężczyzn.
Zarazem jednak kobieta nie wierzy w prawdę i dlatego jej domeną jest „udawanie,
strojenie się, kłamstwo”31. Niewątpliwie to takie cechy, jak „uwodząca odległość,
czarująca niedostępność, nieskończenie zawoalowana obietnica, transcendencja
wytwarzająca pożądanie, Entfernung [...]”32 rozpalają pożądanie protagonisty Jeziora Bodeńskiego (i bohaterów późniejszych powieści33), który bezceremonialnie
wyznaje:
Tak w późniejszych latach, gdy znalazłem się na koniec sam na sam z kochanką, po pierwszym
zaznaniu pieszczot pragnąłem czym prędzej uciec od niej i pozostać ze sobą, aby znów móc o niej marzyć.
[J 37–38]

Jednocześnie:
Kobieta jest [przez mężczyzn] potępiana, poniżana, pogardzana jako postać lub moc kłamstwa.
Kategoria oskarżenia zostaje zatem wytworzona w imię prawdy, dogmatycznej metafizyki, łatwowiernego mężczyzny, który wysuwa prawdę i fallus jako swe własne atrybuty. Teksty – fallogocentryczne –
pisane na gruncie tej reaktywnej instancji są bardzo liczne34.

Utwory Dygata mieszczą się w owej bibliotece. Nie ulega wątpliwości, że świat
w nich przedstawiony to męski świat ze wszystkimi tego konsekwencjami. To świat
mężczyzn, ich problemów i interesów, ich pasji i wyobrażeń, ich rywalizacji i solidarności. To świat sportu, romansów, historii i polityki. Tak jest w większości
powieści Dygata i tylko w Jeziorze Bodeńskim sprawy mają się odmiennie. Bohater
sam zauważa, że wraz z innymi mężczyznami znalazł się w „mało męskiej niewoli”
(J 218). Powie też: „Tu nie ma mężczyzn ani spraw męskich” (J 284). Na dodatek
28
29
30
31
32
33

34
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Najbliższy bohaterowi Dostojewskiego jest protagonista Dworca w Monachium: „W tej [...] sferze
przeżyć uprawiałem małą, plugawą rozpustę i marzyłem o wielkiej, czystej miłości” (KD 53).
J. D e r r i d a, Ostrogi. Style Nietzschego. Przeł. B. B a n a s i a k. Gdańsk 1997, s. 23.
Ibidem, s. 33.
Ibidem.
Ibidem, s. 48–49.
Cechy wymienione przez Derridę wzmagają pożądanie nawet u samego autora, bo w ankiecie Kobieta mojego życia, czyli... test na odwagę stwierdzał on banalnie: „Poza tym kobiety nie powinniśmy
poznawać tak zupełnie do końca, musi pozostać coś niedopowiedzianego. Wtedy czar trwa długo”
(U-1 245).
D e r r i d a, op. cit., s. 54.
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także ich tożsamości narodowe nie wydają się szczególnie stabilne, bo wyglądają
oni na gromadę „poczwarnych wybryków natury paszportowej i narodowościowych
bękartów” (J 23). Faktycznie, towarzystwo to przedstawia się jako dziwaczna, tyleż
infantylna, co sklerotyczna, grupa facetów oddających się bez końca dyskusjom,
rezonerstwu, rywalizacjom i popisom. Podobnie jak u Gombrowicza – jest to rzeczywistość homospołeczna, z taką tylko różnicą, że ten męski ład choć znajduje się
na granicy zapaści, nigdy nie zostaje zrujnowany, a ponadto nie ma w nim stematyzowanej relacji homoseksualnej. Tak jakby u Dygata istniał wyłącznie jeden
biegun homospołecznego kontinuum. Istnieje on jednak bardzo intensywnie w postaci silnych więzi między mężczyznami i relacji rywalizacji, przyjaźni oraz braterstwa. Z lektury prac m.in. Girarda i Kosofsky Sedgwick wiadomo, że w tej mierze
nie każda rzecz jest tak oczywista, jak chciałaby mądrość powszechna, i że wiele
w tym wszystkim ambiwalencji, mocno komplikujących standardowe rozróżnienia
tradycyjnego dyskursu na temat płci. Nawet jeśli są to zależności strukturalne,
a nie sublimacyjne, to jednak dzieje się tak, że im bardziej coś jest homospołeczne,
tym bliższe homoseksualności. Owe więzi to konieczność, nie można być ich pozbawionym, ponieważ wówczas przestaje się być mężczyzną. Prawdziwym mężczyzną przestaje się być wtedy, gdy relacje tu omawiane zaczyna naznaczać pożądanie.
Na pozór w literackich światach Dygata nic takiego nie następuje. Co nie świadczy o tym, iż bohaterowie męscy nie przeżywają tożsamościowych huśtawek i nie
muszą stabilizować swojej tożsamości w jakiś sposób. Wiadomo, że na ogół takie
niejasności rodzą przemoc i dyskryminację, które są w istocie egzorcyzmem 35.
U Dygata w męskich relacjach nie pojawia się pożądanie homoseksualne, nie ma
więc i przemocy bezpośredniej, sporo jest jednak zachowań wyglądających na prewencyjne egzorcyzmowanie tego, co mogłoby zakłócić postrzeganie samego siebie
jako mężczyzny. Bywają momenty tak silnej interakcji między mężczyznami, iż
konieczne okazuje się ustabilizowanie tożsamości. Nie ma homofobicznej przemocy, ale jest silny mizoginizm36. Stosunkowo najmniej dzieje się w Jeziorze Bodeńskim,
aczkolwiek jest to tekst pod tym względem paradygmatyczny dla pisarstwa Dygata.
Po pierwsze, relacje między mężczyznami charakteryzują się intensywnością,
a niektóre nawet bardzo dużą afirmatywnością. Bohater zdradza np. fascynację
szorstką męskością marynarzy (J 77, 109). Po drugie, pojawia się struktura, która
będzie stale istnieć w późniejszych utworach. Tak się bowiem składa, że partnerzy
wybranek Dygatowych protagonistów w szczególny sposób poruszają ich wyobraźnię. Kazika, następnego kochanka Ludki, bohater Jeziora Bodeńskiego zdążył polubić i znielubić (J 131). Z kolei w wyjaśnieniu protagonisty Roullot broni się przed
zdziecinnieniem starczym próbą poderwania Renée, wcale jednak nie chodzi mu
35
36
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Zob. E. K o s o f s k y S e d g w i c k, Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire.
New York 1985.
Najprawdopodobniej to nie sprawa przypadku, że protagoniści Jeziora Bodeńskiego (J 25) i Disneylandu (D 193) cenią J. Brahmsa, o którym wiadomo, iż był wyjątkowym mizoginem. Na ten temat
zob. G i l m o r e, op. cit., s. 180–185. Mizoginizm jest najwyraźniej zaraźliwy, bo udziela się komentatorom, czego niezły dowód mogą stanowić fragmenty książki Skwarczyńskiego. Gwoli przykładu
– jeden cytat à propos bohaterek Dygata: „Realistyczna teza, że akt seksualny równa się wypiciu
szklanki wody, sformułowana została stosunkowo niedawno, ale kobiety hołdowały jej chyba od
wieków” (S k w a r c z y ń s k i, op. cit., s. 142).
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o nią: „zdobyć kobietę, która interesuje przyjaciela, i to w jego własnej muszce, oto
prawdziwie chwalebna racja do odzyskania zagubionego gdzieś wieku męskiego”
(J 243). Klasyczne ustalenia Girarda nieźle objaśniają to, co się w takim przypadku rozgrywa37. Jak wiadomo, francuski antropolog opisał paradygmatyczne – dla
zachodniej metafizyki płci i narracji o miłości – ustrukturyzowanie relacji między
płciami. W szeregu dzieł klasycznych (choćby M. de Cervantesa, Stendhala, M. Prousta) przybiera ono formę pragnienia „mimetycznego” i „trójkątnego”. To sytuacja,
w którą uwikłanych zostaje dwóch mężczyzn rywalizujących o jedną kobietę – w tej
relacji stanowi ona niesamoistny przedmiot pożądania. Mówiąc krótko: pragnienie
jest naśladowaniem pragnienia, a pożąda się tego, czego już ktoś pożąda. Charyzma
konkurenta przydaje atrakcyjności i powabu obiektowi pragnienia. W konsekwencji relacje między mężczyznami stają się intensywniejsze, a kobieta podlega osobliwej redukcji oraz wpisaniu w struktury rywalizacji i władzy męskiej.
Jako się rzekło, zapowiedzi z pierwszej powieści znajdą pełniejszą realizację
w następnych utworach. Najdalej od akceptowanego bieguna homospołecznego
kontinuum są prawdopodobnie Pożegnania, gdzie bohater raz po raz sugeruje
swoją słabość do „chłopców” (Pż 11–14, 25–26), do których nawet w jednym z komplementów porównuje Lidkę (Pż 26). Zdarzają mu się ponadto deklaracje zastanawiające: „Przyznam się, że w ogólności uwodzenie dziewcząt zdawało mi się zajęciem
jałowym i nużącym” (Pż 19). Są też relacje ewidentnie mimetyczne. Tak więc Paweł
stworzy taki trójkąt z Marcelem i Dodo, nie mając większych oporów z wyznaniem,
iż Marcel Cachard mu się podoba (Pż 73). Lidka jest fordanserką, co znaczy także,
że jest kobietą najdosłowniej dzieloną z innymi mężczyznami.
Z bodaj jedynym przejawem lęku przed homoseksualnością spotykamy się
w Disneylandzie, w odniesieniu do Szymaniaka, z którym Marek Arens jest w iście
platońskiej relacji przyjaźni: „Szymaniak miał do mnie stosunek tak serdeczny, że
zastanawiałem się czasem, czy nie jest pedałem” (D 19). Lecz okazało się, iż obawy
były bezzasadne, a Szymaniak stał się wręcz sojusznikiem w „walce płci”:
Nie był pedałem, ale miał urazy w stosunku do kobiet. Ta zdzira była pierwszą jego kobietą w życiu.
[...] Gdy nieświadomość zderzy się z rozbudzoną nagle namiętnością, wynikają z tego okropne rzeczy.
[D 19–20]

Trudno powiedzieć, co myślał bohater, mówiąc o nieświadomości i namiętności.
Natomiast za jedną z „najokropniejszych rzeczy” wolno chyba uznać próbę zamordowania Loli „Fiat 1100” w zemście za doprowadzenie do samobójstwa Szymaniaka, za co Arens w zakończeniu powieści zostaje skazany na więzienie. To Szymaniak
będzie też stanowił wzór męskości dla Arensa. Co jednak bardzo ciekawe: nie miał
ów wzór nic wspólnego ani z tradycyjną męskością w stylu gentlemańskim, ani
z najnowszymi modelami męskości, które trudno odróżnić od modeli kobiecości
(D 81). Ten aprobowany wzorzec męskości wyznacza postać księcia Niechludowa
ze Zmartwychwstania Lwa Tołstoja, tak jak go zinterpretował Szymaniak. Poza tym
w powieści pojawia się cały szereg relacji w trójkącie. Pierwszy trójkąt Arens utworzy z Aliną Wagner i Arturem Wdowińskim, do którego będzie miał ambiwalentny
37
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R. G i r a r d, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne. Przeł. K. K o t. Warszawa 2001, s. 7–57.
Zob. też K o s o f s k y S e d g w i c k, op. cit., s. 21–22.
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stosunek – mieszają się w nim zazdrość, szacunek i sympatia (D 24–25). W pewnym
momencie wraz z konkurentem będzie też szydził z porzuconej przez obu dziewczyny (D 25). Przyszły jej mąż jako sportowy fan będzie szalał za Arensem (D 27).
O Agnieszkę będzie z Leonem Kozakiem rywalizował Marek, w ogóle nie interesując
się wyglądem dziewczyny (D 42–43).
Można odnieść wrażenie, że przynajmniej w tej pierwszej scenie bardziej zajmuje go Leon, przystojny koszykarz i świetny tancerz. Arens przyzna się nawet:
„Gdybym się nie wstydził, sam chętnie bym z nim zatańczył” (D 53). Z kolei relacja
z Michałem Podgórskim, który ostatecznie Markowi odbije Agnieszkę, będzie przypominała układ z Szymaniakiem, bo to dzięki Arensowi osiągnie Podgórski tożsamościową jednoznaczność („nauczyłem go patrzeć na świat oczami mężczyzny
i zachowywać się jak mężczyzna”, D 123). Wcześniej Podgórski był „łamagą”, które
to określenie u Dygata występuje – z pewnymi wyjątkami, pomieszczonymi właśnie
w Disneylandzie – jako synonim nie-męskości. Arens uwielbianego Hemingwaya
podejrzewał o bycie „zakonspirowanym łamagą”, niemniej jednak pisarz ten miał
rozumieć „sprawy mężczyzn” (D 135). Przy innej okazji bohater powie wszakże: „Tu
chcę zaznaczyć, że kiedy kogoś nazywałem łamagą, nie zawsze to musiało być obraźliwe. Czasem należało to nawet traktować właśnie przeciwnie” (D 151). Tak
miało się dziać w przypadku partnera matki Arensa, jednakże ta nieśmiała próba
rehabilitacji pojęcia nie zostanie szerzej wyjaśniona. Bywa, że również siebie Arens
określa tym mianem (D 195). W taki też sposób traktował go ojciec, którego nb.
sam uważał za łamagę (D 9). Jeśli jeszcze do tego dodać wprost wyrażoną niechęć
do zdobywania kobiet (D 118), to skala tożsamościowych komplikacji będzie w miarę pełna.
Najwięcej takiego rodzaju mimetycznych zapośredniczeń znajduje się chyba
w Podróży. Młodego Henryka Szalaja zbliża do Jurka Malinowskiego platoniczna
miłość do Mary Pickford38. Afekt do gwiazdy działa jak alibi i „ma jeszcze tę dobrą
i piękną stronę, że rywalizacja nie dzieli, ale łączy [...]” (P 41). Do opisu owego koleżeństwa Dygat uruchamia prawdziwy dyskurs miłosny. Chłopcy w drugim dniu
przyjaźni „unikali siebie jak kochankowie, którzy unikają się po pierwszym pocałunku” (P 41). Mowa też będzie o „wspólnocie w miłości” (P 42). W życiu Henryka
tak pozostanie już na zawsze. Stefan Małek odbije mu w tańcu Wandę, co wpędzi
go w małą depresję, wszakże nazajutrz z wielką serdecznością będzie odnosił się
do konkurenta (P 60). Pomiędzy Henrykiem a Jadzią będą dwaj koledzy, Julek
i Genio: „Musieli pannie Jadzi bardzo się podobać, bo nawet jemu się podobali [...]”
(P 73). Po swoim „pierwszym razie” z Olą bohater od razu myśli o jej mężu i ma
prostą satysfakcję z przyprawienia mu rogów. Chodzi jednak nie tylko o to, bo
„jeżeli Henryk poczuł się mężczyzną, to w tej pierwszej chwili zawdzięczał to raczej
doktorowi Kępskiemu niż Oli” (P 99). To poczucie męskości okazuje się niemal od
razu tożsame z wyrażanymi wprost lekceważeniem i pogardą wobec kobiet, zwłaszcza wobec ich zmistyfikowanej urody (P 101). Zaczepiony tuż po inicjacji seksualnej
przez atrakcyjną dziewczynę Szalaj spluwa z odrazą i myśli: „To dziwka bezczelna
38
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[...], co ona sobie niby wyobraża? Co? Jej się zdaje, że ja nie wiem?” (P 102). Trudno jednak powiedzieć, co wie Szalaj. Tak samo niełatwo w pierwszej chwili wyjaśnić
swoistą anorektyczność bohatera, która dopada go po zbliżeniach erotycznych.
Patrząc na jedzącą Olę, czuje obrzydzenie, a spożywany przez nią „krem skojarzył
mu się z jakimiś okropnymi rzeczami [...]” (P 103). Podobnie zdegustowany będzie
wobec Zity jedzącej mięczaki i wówczas nagle ujrzy w niej niewidoczną dotąd pospolitość i „rozmlaskanie” (P 230), przy następnej okazji spożywania posiłku przywodzi mu ona na myśl fokę z ogrodu zoologicznego albo dziecko przy piersi (P 237)39.
Mimo odrazy, jaką momentami odczuwa do Zity („Wstrętna dziwka”, P 243), będzie
przeżywał mściwą satysfakcję na myśl, że mógłby dzielić się kobietą z bratem Jankiem, będącym światowej sławy reżyserem. Ostatecznie do zbliżenia z prostytutką
Zitą nie dojdzie, ale i tak pozwala mu to przezwyciężyć gnębiące go poczucie zazdrości, zawiści i poniżenia. Zgodnie ze swoim resentymentowym credo – „Dlatego
dziś lepiej być mniejszym niż większym” (P 212) – wyniesie własne ubóstwo i marny los urzędniczy nad wszystkie przewagi materialne i symboliczne brata (P 204).
W sposób tyleż osobliwy, co jednoznaczny o związkach tego, co homospołeczne
i mizoginizmu mówi krótkie opowiadanie W kinie z tomu Pola Elizejskie. Już sama
wizyta w kinie stanowi dla głównego bohatera, sierżanta polskiej armii, rodzaj
ucieczki przed dziewczyną. Oboje byli mocno sobą znudzeni, lecz wydaje się, że nie
można tego wytłumaczyć wyłącznie barierą językową. Opóźniający się seans sprawił, iż sierżantowi robiło się „coraz markotniej i smutniej”. Co jednak najgorsze, ale
i najciekawsze: „ckniło [mu] się trochę [...]” (N 72), lecz ta tęsknota nie zostaje
wyjaśniona. Nie wiadomo, jak zakończyłaby się fatalna randka, gdyby bohater
niejako w ostatniej chwili nie wypatrzył swojego kolegi z dzielnicy. Głośna rozmowa
wzbudziła irytację widowni eleganckiego kina „Odeon”, awantura wisiała w powietrzu, bo okazało się, że wśród oglądających więcej było polskich żołnierzy i należeli oni do najagresywniejszych. Nastąpiła jednak gorączkowa integracja, w wyniku
czego już po chwili „trzech polskich żołnierzy szło ulicą trzymając się pod ręce
i wesoło śpiewając, a w kinie obok wolnych krzeseł siedziały trzy ogromnie zdziwione angielskie dziewczyny”. „Angielskie dziewczyny”, czyli „małpy”, co nie potrafiły
„gęby otworzyć, bo ludzkim językiem nie mówiły” (N 74).
Dziwne są te idiosynkrazje bohaterów Dygata ujawniające się w ich relacjach
z kobietami. Wydaje się, że mogłaby pomóc w ich objaśnianiu metaforyka, której
używa Henryk Szalaj do opisania różnic między nim a bratem. Przedstawiając
swoją relację z Jankiem, wyjawi on, że tym, co przesądziło o jego kiepskiej egzystencji, było to, co „geniuszowi zbędne, co we wrażliwości jest nadmierne, co w głębi przeżyć jest zawadzające [...], co mąciłoby konieczną geniuszowi rzeczowość
kształtów i treści [...]” (P 116). I jeśli Janek pozostał „z dynamiczną, esencjonalną
i podstawową, kosmiczną, biologiczną, matematycznie odmierzoną we własnych
proporcjach inteligencją, wrażliwością i głębią [...]”, to Henryk został „obdarzony
wyłącznie skrawkami ich zbędnej nadwyżki, tworami galaretowatymi i amorficznymi, nieprzydatnymi praktycznie do niczego, a o wszystkich pozorach organizacji
konkretnych, uformowanych i aktywnych” (P 116). Skoro więc za własne niepowo39
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dzenia oskarża on to, co w nim nadmierne, zawadzające, bezkształtne, galaretowate i amorficzne, to nietrudno skojarzyć owe właściwości z tym, co wzbudzało w nim
największe obrzydzenie w widoku jedzących kobiet. Były to krem i mięczaki, a zatem potrawy o podobnej, niestałej i lepkiej konsystencji. Łatwo więc stwierdzić, że
w taki sposób uruchamiają się w Szalaju abiektalne lęki, związane z tym, co podług
reguł edypalnego rozwoju musi zostać wyparte z obszaru tożsamości40. Ten ciąg
synonimów abiektalności można wydłużać w nieskończoność: cielesność, fizjologiczność, nieczystość, kobiecość, niemęskość – słowem: łamagowatość. A także
poczucie bierności i impotencji, których najbardziej dojmująco doświadczał bohater Jeziora Bodeńskiego i które opisywał w nieprzypadkowej retoryce:
...Czyn. Ach, czyn. Niemożność czynu, jakiegokolwiek czynu, to jest chyba najgorsze w tym wszystkim. Czasem zdaje mi się, że jestem watą. Wata jest miękka, leniwie rozlazła i też niezdolna do czynu.
Ją moczy się lub czymś nasyca, przykłada do czegoś lub coś nią pociera, ale w tym wszystkim wata
bierze tylko bierny udział. Żeby tak można spełnić jakiś czyn. Zdobyć się na tę śmiałość i determinację
ducha, która jest nasieniem czynu. [J 121]

Nic dziwnego, że na myśl o własnych niemożnościach („Nie móc – to piekło”,
J 229) bohater czuje się zhańbiony i zawstydzony, zastanawia się nawet nad samobójstwem. Tu reaktywny, resentymentowy nihilizm dławiący Dygatowych protagonistów sięga swojego kresu.
Skala tych doświadczeń nie musi być zaskoczeniem, jeśli zważyć, że nie chodzi
tu wyłącznie o jakieś przygodne życiowe zaniechanie czy niedyspozycję. Chodzi tu
o coś bardziej fundamentalnego i związanego z poczuciem męskiej tożsamości.
Niemożność to groza nietożsamości i niemęskości. Kalle Berggren, podobnie jak
Deborah Sarah David i Robert Brannon, na których się powołuje, pisze, że tradycyjna rola męska opierała się na czterech bardzo prostych prerogatywach:
no sissy staff, be a big wheel, be a sturdy oak, give’em hell” (nie bądź miękki, bądź ważniakiem, bądź
twardy, niech inni się odpieprzą). Innymi słowy, męskość polegała na dystansowaniu się od kobiecości i od bycia emocjonalnym, staraniu się o odniesienie sukcesu na drodze rywalizacji, kontroli sytuacji
i wreszcie na agresywnym zachowaniu41.

Męskość to nie uwarunkowana anatomią tożsamość, lecz projekt będący reakcją upokorzonego narcystycznego „ja” na doświadczenie bezsilności, przejściowości
i zależności, co wyraża się właśnie przez wypieranie kobiecości i macierzyńskości.
Oznacza to przesunięcie akcentów w stosunku do schematu edypalnego, w którym
owo wyparcie jest czynnikiem tożsamościotwórczym. Taką funkcję zachowuje.
U podstaw leży jednak nie wybór, ale reaktywne i resentymentowe odreagowanie.
Męskość stanowi więc narcystyczną negację odniesienia, wyparcie uwarunkowania,
„nie chce być wiązana z zależnością, pragnie poczucia niezależności i wolności od

40
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Zob. J. K r i s t e v a, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Przeł. M. F a l s k i. Kraków 2007. Według
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tej »pomieszczającej« [tj. matczynej, kobiecej – M. B.] siły, chce być samowystarczalna, odpowiednia sama sobie”. Do tego często dochodzi w sytuacji terapeutycznej i wówczas „pomieszczanie” analityka doświadczane jest przez analizanta jako
„coś lepkiego, kleistego, przerażającego” 42. Męskość stanowi tu „nieziszczalne
marzenie o uniknięciu ran, zaprzeczeniu przemijania i zrzuceniu zależności – marzenie tak zniewalające, że bezustannie zagraża ono męskiej tożsamości”43. Dlatego pozostaje ona w permanentnym kryzysie. Trwają w nim bez wątpienia bohaterowie Dygata, którzy nie tylko dojmująco odczuwają te powikłania, ale i są ich
niemalże zupełnie świadomi. Za wszelką cenę usiłują przestać być „maminsynkami” i usiłowanie to stanowi właśnie wyparcie tęsknoty do matki. Jeśli jednak ów
narcyzm męski oznacza wyparcie intersubiektywności, to dla Dygata wiąże się to
z zerwaniem z Gombrowiczem – zarówno z jego interakcyjną filozofią, jak i jej radykalnymi konsekwencjami w refleksji nad płcią44.
Można wszakże znaleźć u Dygata rzeczy komplikujące ów jednolity obraz. Ta
osobliwa indolencja męska zostaje w pewnej mierze przepracowana w dyptyku,
w jaki układa się, przynajmniej przed moimi oczami, mocno autobiograficzny i autotematyczny Pacific Panam Palisades oraz Jestem, jaka jestem z kobietą jako
protagonistką. Bohater pierwszego utworu to pisarz, autor Jeziora Bodeńskiego,
który samolotem leci do Ameryki, siedząc obok pianisty Bernarda Porcelina. To
sprawia, że bohater jest zawieszony między zazdrością i zawiścią wywołanymi przez
międzynarodową sławę jego przygodnego towarzysza podróży a satysfakcją z powodu poufałego z nim obcowania. On sam usiłował trawiące go poczucie „niższości
i podrzędności” przezwyciężyć napisaniem magisterium, oponował też przeciwko
imputowaniu mu „wrodzonego, banalnego kompleksu niższości” (U-2 283). Skłonny jest raczej w sposób typowy dla Dygatowych protagonistów przepracować ów
kompleks albo przynajmniej przedstawić go jako doświadczenie złożone i wyjątkowe. Tłumaczy to presją toksycznej rodziny („rodzina uważała mnie za kretyna,
z którego nic nie wyrośnie”, U-2 283), uznawaną za częściowo uzasadnioną:
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G. K a r l s s o n, Męskość jako projekt: kilka uwag psychoanalitycznych. Przeł. F. M a z u r k i e w i c z.
„Teksty Drugie” 2015, nr 2, s. 399.
Ibidem, s. 397.
K. T h e w e l e i t (Męskie fantazje. Przeł. M. F a l k o w s k i, M. H e r e r. Przekł. przejrzał A. Ż y c hl i ń s k i. Warszawa 2015, s. 66–68, 304–306, 391–433), opisujący procesy kształtowania męskości
nowoczesnej i faszystowskiej, rozpoznaje szereg mechanizmów obronnych związanych z zagrażającą kobiecością: od różnych form dystansowania się wobec kobiet i kobiecości (np. pomijanie
w biograficznych narracjach), fantazmatów kobiecości wzniosłej i odseksualizowanej oraz upadłej
i cielesnej, konstruowania męskiego „ja” za pomocą oddzielenia i redukcji przy użyciu opozycji
męskie–kobiece, zewnętrzne–wewnętrzne, publiczne–prywatne, oraz metaforyki substancji i stanów
nieczystych o niestałej, lepkiej konsystencji, poprzez mizoginizm, seksizm i otwartą przemoc, po
różne przejawy sublimacji czy silnych zależności homospołecznych (męskie wspólnoty, męskie
przyjaźnie, relacje w trójkącie, przynależność do organizacji, fascynacje militarne, zaangażowania
polityczne i patriotyczne). Powstrzymuje się jednak przed uznaniem tych ostatnich tendencji za
latentnie homoseksualne. G. L. M o s s e w książce na temat nowoczesnej męskości (The Image of
Man. The Creation of Modern Masculinity. New York 1998, s. 5, 12, 74–76) również twierdzi, że
kluczowe znaczenie miała dla niej opozycja „zewnętrznego wyglądu i wewnętrznej cnoty” (ibidem,
s. 5) oraz kobiecości jako negatywnego kontekstu potrzebnego do samookreślenia się i jednocześnie
hipostazy najbardziej traumatycznych zagrożeń i lęków.
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Nawet zupełnie nieźle się z tym czułem, ale w żadnym wypadku nie da się tego podciągnąć pod
Freudowskie, naukowo ujęte kompleksy, których przyczyny trzeba wyciągać, babrając się w czyichś
lepkich jak błoto na wsi w dzień Wielkanocy pomrokach duszy. Ze mną sprawa była zupełnie jasna.
[U-2 283]

Dygat w ostatnich tekstach całkiem często wspomina psychoanalizę freudowską, lecz trudno doprawdy wierzyć tym sugestiom, bo mimo lakoniczności więcej
w nich uprzedzeń niż trafnych intuicji. Jak to jednak bywa – przynajmniej zdaniem
Slavoja Žižka, ale wbrew przekonaniom Dygata – nieświadomość nie jest niczym
do odkrycia, bo lokuje się na jawnej powierzchni i w tym sensie protagonista Pacific Panam Palisades ma rację, twierdząc, iż z nim „sprawa była zupełnie jasna”.
Dobrze znana metaforyka sugeruje, że znowu mowa o najważniejszych obsesjach
właściwych ujętemu zbiorczo bohaterowi prozy Dygata. Nieoczekiwany sukces
debiutanckiej książki protagonisty analizowanego opowiadania sprawia, iż zaczął
on wierzyć, że jest „czymś więcej niż nieudanym maminsynkiem [...]” (U-2 284). Nic
z tego, jak stwierdza:
Zrozumiałem, jak Edyp, w spóźnionym momencie olśnienia, że daremny to trud starać się umknąć
przed uściskiem Losu i Przeznaczenia. Stało się: byłem Kretynem, z którego nic nie wyrosło w życiu.
[U-2 285]

Potem, pod wpływem nowych upokorzeń, zachodzi w nim kolejna konwersja
i teraz już wie, iż niepotrzebnie przyjął nakaz, „by ukorzyć się, poczuć się małym i niedołężnym” (U-2 285). Tymczasem należało zachowywać się zupełnie inaczej: „Bykiem!
Już wiem, że trzeba zawsze i wszędzie atakować bykiem” (U-2 286). Przychodzi na
myśl Trans-Atlantyk, gdzie Gonzalo był „nie Bykiem [...], a tylko krową”, sama zaś
„krowa” obok „kobyły” stanowi tam figurę grozy niemęskości45. Nawet jeśli ta aluzja
jest mimowolna, to ostateczny wniosek utrzymany zostanie w duchu tej powieści:
„Uważam za nie zasłużoną łaskę, że jestem, kim jestem, i nic mnie nie łączy ze
Stadem, ustawicznie i z ponurym pomrukiem atakującym się bykiem” (U-2 286).
Opowiadanie Jestem, jaka jestem dałoby się czytać jako swoistą palinodię maskulinistycznych i mizoginicznych wątków z innych powieści. Główną bohaterkę,
Annę Tarczyńską (zwaną częściej Hanną), która może się wydawać wprawdzie
naiwna i prostoduszna, konsekwentnie określa się też jako pensjonarkę (U-2 46),
aczkolwiek z gorliwością faktycznie iście Młodziakowską zapewnia ona, iż jest
uświadomioną erotycznie „nowoczesną dziewczyną” (U-2 44). Jeśli uwzględnić to,
że jej pierwowzorem miała być Kalina Jędrusik, to jeszcze więcej przemawia za tym,
żeby patrzeć na tę bohaterkę bardziej serio. Najciekawsze jest na pewno to, iż
przedstawiono ją jako ofiarę patriarchalnego świata i seksistowskiego traktowania
przez mężczyzn. Wprawdzie aspekt teatralności wciąż jest wyraźny i nader często
pojawiają się pochodne kategorie (aktorstwa áU-2 45–46ñ, ról i gier międzyludzkich
áU-2 50–51ñ, min áU-2 54, 86ñ, masek áU-2 86ñ), ale ten dyskurs interakcyjności
podlega zakwestionowaniu przez sugestię, że maska zostaje uznana za coś nieodzownego i koniecznego:
Dlatego myślę sobie: może lepiej nie usiłować im tych masek zdzierać z twarzy?
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Czy w ogóle można żyć, jeżeli nie przyzna się pozorom rządzących praw? A co będzie, jeżeli oni
sami, nie proszeni, maski sobie z twarzy zedrą i strasznie mi się wykrzywią? Sprawy więc do tego
w świecie doszły, iż naturalnym dążeniem powinno być nie zdzieranie masek z ludzkich twarzy, ale
staranie się za wszelką cenę, by z tych twarzy nie opadały. [U-2 86]

Rezolutna Hania ma wprawdzie trochę wspólnego z resentymentowymi męskimi bohaterami Dygata („Rano, kiedy się budzę, przypominają mi się wszystkie
krzywdy. I w ogóle ten bałagan, w którym żyję. Ogarnia mnie złość i chęć, żeby coś
zrobić. Przeobrażać ludzi, upokorzyć ich”, U-2 7), w końcu jednak wypracuje sobie
afirmatywny, omalże nietzscheański stosunek do świata i samej siebie („Głupio tak
to powiedzieć, ale ja kocham życie. Kocham w nim właściwie wszystko, nawet to,
że jestem nieszczęśliwa. [...] wszystko, co jest życiem, jest cudowne, jedyne i niepowtarzalne”, U-2 39–40). Refleksja bohaterki okazuje się wieloznaczna, lecz można z niej wyczytać nieco antypatriarchalnego optymizmu: „jestem, jaka jestem, bez
względu na płeć i wszelkie wypływające z tego konsekwencje” (U-2 102; zob. też
U-2 38, 48, 54). Co ciekawe: tak samo o sobie mówił bohater Jeziora Bodeńskiego:
„Jestem, jaki jestem, i nie mam zamiaru się zmienić” (J 128). On jednak tylko
marzył o „innej męskości”, Hania konkretniej ją sobie wyobraża (U-2 56). Jak mi
się wydaje, tylko tyle i aż tyle mówią utwory Dygata o „innej męskości”.
Wśród licznych „uczniów” Gombrowicza tym on się wyróżnia, iż na własną rękę
dokonuje transpozycji niektórych intuicji „Mistrza” do pobocznych kontekstów. Oto
Dygat, zachwycony Ferdydurką, nie tylko inspiruje się nią na wiele sposobów w Jeziorze Bodeńskim, ale zdaje się wyciągać daleko idące konsekwencje z jej antropologiczno-filozoficznego przesłania i tym samym antycypuje tematykę podjętą przez
Gombrowicza w jego następnej powieści, Trans-Atlantyku. Tak jest, w Ferdydurce
problematyka tożsamości narodowej nie należy do wątków najistotniejszych (co
innego wycofany paratekst z Piekosińskim i Pietrasińskim!), a zatem dokonana
przez Dygata transpozycja zagadnień interakcyjności do tego kontekstu stanowi
oryginalne osiągnięcie. Co jeszcze ciekawsze i warte odnotowania, w przedmowie
do drugiego wydania Dygat sugeruje, że „ogólny zamysł utworu” zrodził się w latach
1937–1939 (J 8), a to najprawdopodobniej czas przyjaźni z Gombrowiczem. Czyż
powikłana ta sytuacja, mocno komplikująca standardowe kategorie historycznoliterackiego opisu, nie jest świetnym przykładem omówionej przez Blooma sytuacji
apophrades, w której pisarski adept kreuje swojego mistrza?46 Nie zgadzam się
natomiast z głosami sugerującymi, że ujęcie Dygata nie ustępuje ujęciu Gombrowicza – przynajmniej w kwestii radykalizmu47. Wolno w to wątpić, ponieważ w poglądach protagonisty sporo jest nieoczywistości czy ambiwalencji. To samo można
powiedzieć o jego najbardziej radykalnych gestach.
Punkt wyjścia wydaje się obiecujący i jakby zgodny z wytycznymi gombrowiczowskimi. Bohater nie akceptuje posługiwania się dyskursem tożsamości narodowej, ponieważ skazuje go to na funkcjonowanie w porządku ogólności oraz pozbawia idiomatyczności:
Rozróżniają mnie jeszcze ludzie po tym, że jestem Polakiem. Ale i tu popadam w więź ich uogólnień.
Nie jestem tym albo innym Polakiem, tylko właśnie Polakiem. [...] Ograniczają mnie polskością jako
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jakimś pojęciem ustalonym i raz na zawsze zdecydowanym, pojęciem, które, mniej lub więcej słusznie,
wyrobili sobie. [J 80]

Identyfikuje on ponadto cały szereg ideologii, począwszy od samego militaryzmu
po konkretne mity narodowe: Francji („To Francja trójkolorowego sztandaru i Marsylianki, o zaciętej, osmalonej dymami wojny twarzy [...]”, J 35), Niemiec („Niemcy
mają kaisera, pikelhauby, krok pruski, podgolone łby i butę”, J 36), Anglii i Ameryki („gwiaździsty sztandar [...], wysocy anglosascy chłopcy [...]”, J 36–37). Jak to
jednak u Dygata bywa, ów sceptycyzm wynika z rozczarowania, bo bohater powieści czuje się oszukany przez aliantów (J 39). Oskarża zachodnich sojuszników
o polityczny koniunkturalizm, asekuranctwo, a przede wszystkim o niezrozumienie
szczególnego polskiego losu. Te argumenty rozwinie i zradykalizuje w odczycie,
który, jakkolwiek pozostaje kulminacyjnym momentem powieściowych zdarzeń,
może stwarzać pozory nie tak bardzo wywrotowego, jak na ogół się sądzi48. Odczyt
ma być prowokacją i buntem, ale zdaje się jedynie potwierdzać to, co powinien
zakwestionować. Kończy się ponadto kolejną rejteradą bohatera, bo actes gratuits
zaaranżowane wespół z Roullotem w trakcie odczytu mają wymiar defensywny
i eskapistyczny. Sam wykład przynosi wizję pomieszaną i niejednoznaczną. Bohater przy użyciu anachronizującej stylizacji maluje obraz kraju biedy, partactwa,
bylejakości, nieprofesjonalizmu, zacofania i ciemnoty. Trudno jednak nie odnieść
wrażenia, iż mitologizuje tę rzeczywistość jako swojską i naszą, i nic dziwnego, że
na koniec obraz ten nabiera sielankowych i sentymentalnych rysów. Idea mesjanistyczna również po raz kolejny broniona jest argumentem wyjątkowości polskiego doświadczenia, które pozostaje czymś całkowicie niezrozumiałym dla zachodnioeuropejskiego kręgu kulturowego (J 278)49. Na tle moralnego upadku Europy
Polska okazuje się depozytariuszem prawdy, niezachwianych kryteriów pozwalających na sprawiedliwe wartościowanie i zupełnie wyjątkowym przykładem suwerenności i niezależności:
Tak, panowie, [...] zważcie, to jednak, że istnieje naród, dla którego białe jest białe, a czarne jest
czarne, i nikt nie może go przekonać, że może to być inaczej. I naród ten nie umie być polityczny, bo
musiałby na białe zacząć krzyczeć „czarne”, a na czarne „białe”, a on nie może, nie może, nie może,
w żaden sposób nie może. A widząc, co wy tam na swoich fotelach wyrabiacie, nic innego nie może
zrobić, jak westchnąć i dać się ukrzyżować. Dla wyrównania. To za wasze grzechy ten naród wisi na
krzyżu, oplwany, biczowany, cierpiący. [J 280]

W sposób typowy dla protagonistów Dygata bohater Jeziora Bodeńskiego miota się między niezależnością i nonkonformizmem a identyfikacją i poczuciem przynależności do wspólnoty. Kompleks niższości nie daje się u niego oddzielić od poczucia wyższości. Gorzka świadomość tragizmu polskiej historii co chwilę przeobraża się w fascynację wyjątkowością polskiego doświadczenia. Bohater Jeziora
48
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G u t k o w s k a (op. cit., s. 24–27) w związku z odczytem skłonna jest mówić o „parodii pozytywnej”,
ponieważ ironia Dygata dotykać by miała jedynie stereotypu literatury romantycznej, a nie jej
samej. W takim sensie wpisuje się on w dyskusję na ten temat, a nawet proponuje obronę aktualności i czystości owego dziedzictwa.
Ten argument mocno wybrzmiewa w Karnawale (KD 28). Koszulka z Bogurodzicą z Dworca w Monachium jawiła się pewnie jako dowcipna i absurdalna fantazja, ale intuicja Dygata nie zawiodła,
dziś koszulki z „Polską Walczącą” i „Żołnierzami Wyklętymi” noszą kibice i gimnazjaliści.
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Bodeńskiego, kontestując tradycję romantyczną, jest nie tylko w ogromnej mierze
od niej uzależniony, ale prawdziwie nią oczarowany50. Powody bywają różne, czasem
sytuacyjno-pragmatyczne i niemal cyniczne, gdyż do uwiedzenia Suzanne przyda
się np. poezja romantyczna i historia Polski (J 59–61). Ponadto sprawia on wrażenie kogoś prawie organicznie wyczulonego na dyskurs antypolski. Sprowokowany
złośliwościami na temat alkoholizmu Polaków, odpowiada w sposób wewnętrznie
sprzeczny, bo odwraca argument, kierując go w stronę Francuzów i Anglików i wykorzystując nawet przesłanki historycznoliterackie, zaraz jednak dodaje, iż Polacy
mają swoje szczególne powody, żeby pić (J 102). Co więcej, za chwilę chełpliwie
dorzuci, że głowy Polaków są mocniejsze od głów Francuzów (J 103). Całkiem serio
broni polskiej niezależności, bitności i przywiązania do wolności (J 107). Wreszcie
sięga po stary mit polskiego winkelriedyzmu, wynosząc odwagę Polaków nad tchórzliwość Francuzów i Anglików (J 107). Przesłanie powieściowe jest zatem niejednoznaczne i raczej nie można powiedzieć, że bohater Jeziora Bodeńskiego to nie Dygat
oraz że krytyki te zostają utrzymane na jakimś wyższym poziomie. Fakt, iż w każdej powieści pojawia się dziwnie duża liczba nie-Polaków mających dogłębną wiedzę
na temat Polski albo przynajmniej szczególnie zainteresowanych sprawami polskimi – przy czym grupę tę stanowią najczęściej młode i urodziwe kobiety – sugeruje,
że jest to obsesja samego autora.
Radykalizm powieściowego protagonisty osłabia nie tylko to, iż pozostaje on
rezonerem zdolnym jedynie do patriotycznych deklamacji, bo praktyczna realizacja
scenariuszy romantycznych nie najlepiej mu wychodzi. Jest bohater parodią kochanka i buntownika romantycznego. Kiepsko wypada w tej pierwszej roli, a ucieczka z obozu (nie ma znaczenia, czy we śnie, czy na jawie) kończy się groteskowo,
przynosząc gorzkie poczucie impotencji. W kontekście narodowym łączą się zatem
– niczym w soczewce – wszystkie jego obsesje. Tak oto np. polemizuje on z dziedzictwem mesjanizmu romantycznego:
Przeznaczeniem Polski jest zwycięstwo, ale losem – męczeństwo. Polska wie, niestety, jak kobieta
dręcząca się w gorsecie, że jej z tym do twarzy. Aktorstwo Polski, grając rolę bohaterską, musi zakładać
maskę męczeństwa i z niego czerpać tytuł chwały. Musi na moment zawisnąć na krzyżu, aby móc potem
wybuchnąć świetlaną siłą zmartwychwstania. Zmartwychwstanie – oto chwalebny symbol Polski, który serdecznym potem wypracowali jej wieszczowie i poeci. Moc narodowa Polski zawiera się w zmartwychwstaniu. Polska od czasu do czasu musi zmartwychwstawać. A na to, żeby zmartwychwstawać,
trzeba umierać w męczeństwie. [J 38]

Pojawiają się tu wszystkie fantazmaty bohaterów Dygata związane z zagadnieniami narodowości, męskości, kobiecości, czynu i aktorstwa. Ciekawe jest to połączenie kwestii tożsamości narodowej i płciowej. Wizja to trochę stereotypowa
oraz seksistowska, bo krępujący gorset jest czymś nieodzownym, a Polska to kobieta i aktorka, ale główny bohater uważał także siebie za aktora. Najbardziej ciekawy
okazuje się jednak fakt, że choć jest on członkiem wspólnoty piszących mężczyzn,
związanych ze sobą krwią i atramentem (J 76), to jego relacja z Polską zostaje zapośredniczona przez babkę. Takie słowa notuje protagonista w swoim pamiętniku:
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Przyzna to protagonista Karnawału, stanowiącego swoisty, po trosze palinodyjny, ciąg dalszy Jeziora Bodeńskiego (KD 16–17).
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Niemcy w Warszawie, Polska po krótkiej agonii zmarła. Czy zmarła? Chwilami wydaje mi się, że
we mnie zaczyna się dopiero rodzić. Gdy umarła moja babka, dopiero wtedy zacząłem czuć w sobie jej
życie. Przedtem były to nieokreślone chwile rzucane w ciągu dnia mocą przypadku, ścierające się z moimi chwilami czysto zewnętrznymi. Śmierć określiła je syntezą dążeń i celów. Chwile zmarłej babki
trwają we mnie łańcuchem przyczyn i skutków. Moje chwile, którymi w ciągu dnia rozrządza przypadek,
są dalszymi ogniwami tego łańcucha. Polska zmarła po krótkiej agonii. Czyż zmarła, skoro ja żyję? [J 77]

Wizje to znowu klasyczne, bo bohater wykorzystuje tradycyjne wyobrażenia
oraz topikę Polski jako Kobiety i Matki, ewoluujące w ciągu dziejów od alegorii
organicznych do alegorii cierpienia i śmierci – aczkolwiek dokonuje ich inwersji51.
Takie osobliwe pomieszanie kwestii tożsamości płciowej i narodowej aż się prosi
o psychoanalizę52. Nietrudno stwierdzić, że doświadczenia bohatera – trawiące go
poczucie nostalgii i tęsknoty, połączone z dziwacznymi gestami i autokreacjami –
wyglądają tak, jakby nie mógł on wyjść poza żałobę i melancholię oraz towarzyszące im konsekwencje. Jak wiadomo, konkretnym powodem może być utrata ukochanej osoby, jej niecne zachowanie czy wiarołomność albo utrata abstrakcji
w postaci „ojczyzny, wolności, ideału”53, ale zasadniczo zawsze w grę wchodzą jakieś
nieprzepracowane konflikty z preedypalnej przeszłości, związane zwłaszcza z oralnymi i kanibalistycznymi popędami, a więc dotyczącymi relacji z matką i uwewnętrznianiem54. Niewiedza odnośnie do tego, co zostało utracone, wynika stąd, iż
pewna część doświadczeń „ja” jest wyparta do nieświadomości i stamtąd determinuje relacje z sobą oraz innymi. Rezultat stanowi zablokowanie emocjonalno-libidinalne, gra „pozorów i masek”55, teatralne poniżanie samego siebie, opiewanie
ideałów i norm, którym nie sposób sprostać.
Dygat jest blisko wszystkich tych skojarzeń. Bohaterowi Jeziora Bodeńskiego
niewątpliwie mocno doskwiera podwójne sieroctwo, bo został on opuszczony przez
Matkę i Ojczyznę56. Jednocześnie wręcz obsesyjnie usiłuje porzucić obie figury i ich
uosobienie w postaci kobiecości, nieustannie odgrywając komedię miłosną i pozując na surowego moralistę. Wycofuje swoje libido z powrotem do „ja”, by na koniec
dokonać utożsamienia się z obiektem w sobie. Wskazuje na to ten dziwny, fanto-
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Zob. M. J a n i o n, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury. Kraków 2006, s. 257–299.
Kapitalną analizę wyobrażeń Polski przeprowadził J. S o w a w książce Fantomowe ciało króla.
Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą (Kraków 2011, s. 351–430).
S. F r e u d, Żałoba i melancholia. W: Psychologia nieświadomości. Przeł. R. R e s z k e. Warszawa
2009, s. 147.
Interpretacja feministyczna kładzie na to szczególny nacisk. Zob. U. C h o w a n i e c, Melancholia.
Hasło w: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Red. M. R u d a ś - G r o d z k a [i in.]. Warszawa
2014, s. 300.
P. D y b e l, Melancholia – gra pozorów i masek. Koncepcja melancholii Sigmunda Freuda. W: Urwane ścieżki. Przybyszewski – Freud – Lacan. Kraków 2000, s. 150.
S k w a r c z y ń s k i (op. cit., s. 80) sugeruje, że w obliczu osobliwych i niejednoznacznych w swej
wymowie zachowań bohatera Jeziora Bodeńskiego „zupełnym wyzwoleniem może być tylko powrót
do łona matki”. A co jeszcze ciekawsze, badacz łączy tę supozycję z jakimiś wstydliwymi tęsknotami człowieka i Polaka, pragnieniem śmierci oraz regresją Roullota do dzieciństwa, i wreszcie daje
do zrozumienia, że wątki te składają się na całkiem możliwy wariant zakończenia utworu. Z kolei
J a n u s z k i e w i c z (Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku, s. 122) rozwiązania
dylematu Madonny-Ladacznicy upatrywał w najbardziej pożądanej przez bohaterów Dygata figurze
matki – wedle wyjaśnień E. Fromma – dającej bezwarunkową akceptację i altruistyczne uczucie.
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matyczny, nekrofilski, pośmiertny los Polski, zawieszonej między życiem a śmiercią.
Odwrotnie jednak niż w Trans-Atlantyku – Polska nie jest upiorem nawiedzającym
jednostkę, upiorem „co od wieków zdycha, a zdechnąć nie może! [...] co wciąż się
rodzi, a przecież wciąż Nieurodzony! [...] [co] wam ani Żyć, ani Zdechnąć nie pozwalał, a na zawsze was między Bytem i Niebytem trzymał”57. Dygat daje alegorię
czegoś bez początku i bez końca, dobrowolnej śmiertelności jako warunku możliwości odnowienia i trwania. Babka zmarła i w ten sposób zaczęła żyć w bohaterze.
Podobnie Polska poczęła istnieć dla bohatera dopiero po śmierci w wyniku klęski
wrześniowej. Dwie rzeczy warto zauważyć. Brzemienne ciało bohatera przestaje być
ciałem męskim. Istnienie Polski jest w rezultacie osłabione, jako łańcuch przyczyn
i skutków rządzonych prawem przygodności. Ambiwalencje towarzyszące rozterkom
ideowym bohaterów Dygata, miotających się od odrzucenia do identyfikacji, negacji i interioryzacji, wydają się bliskie klasycznej formie przepracowywania żałoby
jako uwewnętrznienia tego, co utracone i zarazem jego odzyskiwania przez fantazmatyczną substytucję. Oznacza to wszakże podwójną zdradę wobec tego, co utracone, ponieważ upamiętnienie opiera się na oswajającej idealizacji tego, co niemożliwe do przyjęcia. Ów niepewny ślad afirmacji życia i działania sygnalizuje jednak,
że w jakiejś mierze przepracowaniu podlegają reaktywne niemożności trapiące
bohaterów Stanisława Dygata.
Abstract
MARIAN BIELECKI University of Wrocław
REMOVING AND PUTTING A MASK ON STANISŁAW DYGAT AND WITOLD GOMBROWICZ
The article reflects Stanisław Dygat’s artistic dependence on Witold Gombrowicz. Intertextual analysis
of Dygat’s output confirms what has casually been remarked by literary scholars as well as what he
himself admitted to. The first phase of his writing is especially marked by strong influence of Gombrowicz’s creativity and figure on Dygat. Grotesque poetics of a story, the protagonist’s construction, parodical strategies are the effect of Dygat’s inspiration by the novel Ferdydurke (30 Door Key). In his late
creativity such borrowings are less numerous, but Dygat will always be interested in what in the
context of Gombrowicz’s writing is referred to as “interactivity” and “interpersonal.”
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LESZKA KOŁAKOWSKIEGO EKSPERYMENTY Z BECKETTEM
W utworze scenicznym System księdza Jensena, albo Wejście i wyjście. Farsa
w 2 aktach naśladowana z różnych autorów, nieoryginalna. Polemika optymistyczna
z Beckettem, opublikowanym pierwotnie w 1965 roku na łamach numeru 6 „Dialogu”1, polski filozof i pisarz Leszek Kołakowski, nawiązując do spuścizny literackiej
irlandzkiego autora2 i eksperymentując z nią, przywołał najważniejsze bodaj dla
Becketta kategorie temporalne, takie jak oczekiwanie, niedokonanie, powtórzenie,
nuda i zmiana3, które powracały niemal we wszystkich dziełach dramaturga, a najpełniej doszły do głosu w sztuce Czekając na Godota (1948) oraz w napisanym ponad
dekadę wcześniej eseju zatytułowanym Proust (1931).
Na istotność nawiązań do dzieł irlandzkiego twórcy, a zarazem na ważkość problematyki czasu wskazuje już podtytuł tekstu Kołakowskiego: Polemika optymistyczna z Beckettem. Będący komponentem tego sformułowania epitet „optymistyczny” jest ukierunkowany temporalnie i ma charakter wieloznaczny. W sensie
słownikowym „optymistyczny” to przecież nie tylko zakładający pozytywny obrót
spraw w przyszłości’, lecz także wiążący się z poglądem filozoficznym, według którego istniejący świat został racjonalnie urządzony i jawi się jako najlepszy z możliwych, a skoro jest najlepszy z możliwych, to życie w nim też musi być dobre.
1

2
3
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Utwór przedrukowany został w tomie: L. K o ł a k o w s k i, Pochwała niekonsekwencji. Pisma rozproszone z lat 1955–1968. Przedm., wybór, oprac. Z. M e n t z e l. T. 3. Warszawa 1989, s. 115–135.
Wszystkie cytowane w tekście fragmenty przywołuję według tego wydania. Oznaczam je skrótem KS. Ponadto stosuję skróty: BC = S. B e c k e t t, Czekając na Godota. Przeł. A. L i b e r a. Oprac.
W. B ł o ń s k i. Warszawa 1992. – BE = S. B e c k e t t, En attendant Godot. Paris 1952. – BW =
S. B e c k e t t, Waiting for Godot. A Tragicomedy in Two Acts. London–Boston 1948. Liczby po
skrótach wskazują stronice.
Wzmianki na ten temat odnaleźć można w książce M. M i c h a l s k i e g o Filozof jako pisarz. Kołakowski – Skarga – Tischner (Gdańsk 2010).
Szerzej pisałam o tym w tekście Postaci czasu – czas postaci. Kategorie temporalne w wybranych
utworach Samuela Becketta („Tekstualia” 2010, nr 1). Zob. też H. P. A b b o t: The Fiction of Samuel Beckett: Form and Effect. Berkeley 1973; Beckett Writing Beckett: The Author in the Autograph.
Ithaca 1996. – Samuel Beckett: Humanistic Perspectives. Ed. M. B e j a, S. E. G o n t a r s k i,
P. A s t i e r. Ohio 1983. – J. C a l d e r, The Philosophy of Samuel Beckett. London 2001. –
T. W i ś n i e w s k i, Kształt literacki dramatu Samuela Becketta. Kraków 2006. – Samuel Beckett.
Tradycja – awangarda. Red. T. W i ś n i e w s k i. Sopot 2012. – Back to the Beckett Text. Red.
T. W i ś n i e w s k i. Gdańsk–Sopot 2012. – S. E. G o n t a r s k i, Beckett Matters: Essays on Beckett’s
Late Modernism. Edinburgh 2016; a ponadto wspomniane wydanie monograficzne kwartalnika
„Tekstualia” (2010, nr 1) i inne.
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Zarówno potoczne, jak i przystające do tradycji filozoficznej rozumienie tego słowa
zyskuje w dziele scenicznym Kołakowskiego reprezentację ukazaną zgodnie z regułami farsy, czyli utworu komediowego, którego łatwowierni bohaterowie coraz
bardziej zapętlają się w niewygodnej dla nich sytuacji.
Pierwsze z ujęć optymizmu znajduje swoje odzwierciedlenie w konstrukcjach
postaci Emeryta, Doktora, Starszej Pani i Ewy, cechujących się ufnym nastawieniem
w stosunku do przyszłych wydarzeń oraz – jak w wypadku tej ostatniej bohaterki
– reagujących na myśl o nich entuzjastycznie i w sposób egzaltowany, pomimo
przeraźliwych krzyków dobiegających zza drzwi gabinetu, do którego wszyscy chcieliby jak najszybciej wejść. Optymistyczne usposobienie w drugim (Leibnizowskim
z ducha) znaczeniu uosabia natomiast ksiądz Jensen, który, głosząc apoteozę logiki, jest w stanie uzasadnić – m.in. przy użyciu sylogizmów, argumentacji przez
przykład i wyliczenie oraz amplifikacji – nie tylko trwające dekady oczekiwanie, lecz
także nawet najbardziej niespodziewane i absurdalne zajścia. Rozpatrywana w tym
świetle, fraza podtytułu „polemika optymistyczna z Beckettem” ujawnia zatem
w pełni swój ironiczny charakter.
Analizowane na płaszczyźnie poetologicznej dzieła Becketta i Kołakowskiego
mają wiele cech wspólnych. Zbliża je do siebie potencjalna dwuplanowość znaczeniowa, w której sens nie tylko jest stanowiony na poziomie literalnym, lecz także
może konstytuować się na płaszczyźnie parabolicznej, kształtowanej dzięki zastosowaniu niedopowiedzenia, sprzyjającego kreowaniu efektu polisemiczności oraz
wkomponowywaniu licznych aluzji do tradycji staro- i nowotestamentowej. W dziele irlandzkiego autora odnajdziemy np. nawiązania do historii o dwóch złoczyńcach
powieszonych obok Chrystusa na krzyżu, znanej z Ewangelii 4, napotkamy tu
także odwołania do opowieści o Kainie i Ablu (BC 118), wzmianki o postaciach
biblijnych, takich jak Adam (BC 69)5 i Jezus (BC 86), odniesienia do Księgi Ezechiela (34, 17) i Ewangelii św. Mateusza (25, 32–33) czy do idei zbawienia (BC 107).
Z kolei w utworze Kołakowskiego pojawia się m.in. aluzja do fragmentu starotestamentowej 1 Księgi Samuela (16, 7), zgodnie z którym „Człowiek patrzy na wygląd,
Jahwe czyta w sercu”. Nawiązuje się tu także pośrednio do wpisanego w to stwierdzenie założenia, że Bóg interesuje się ludzkimi sprawami, że los człowieka nie jest
Mu obojętny.
Wspomniane odwołania do źródeł zostały jednak potraktowane przez autorów
4

5
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W Ewangelii św. Łukasza czytamy: „A kiedy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali Jego
i dwu złoczyńców” (Łk 23, 33, 39. Ten i dalsze cytaty biblijne pochodzą z wydania: Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu. Biblia prasko-warszawska. Przeł. z języków oryginalnych i oprac.
K. R o m a n i u k. Wyd. 2, popr. Warszawa 1998). O złoczyńcach pisze także ś w. M a t e u s z:
„Wtedy ukrzyżowano wspólnie z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej”
(Mt 27, 38). Natomiast ś w. J a n w ogóle nie wspomina o dwóch złoczyńcach, mówi jedynie o „dwóch
innych ludziach” (J 19, 17); ś w. M a t e u s z, stwierdza, że nawet złoczyńcy „złorzeczyli” Jezusowi
(Mt 27, 38, 44), z kolei ś w. M a r e k pisze: „Ubliżali Mu nawet Ci, którzy byli razem z Nim ukrzyżowani” (Mk 15, 27, 32). Odniesienie do tej niespójności relacji pojawia się w tekście B e c k e t t a
np. w kwestii Vladimira: „Dlaczego [...] spośród czterech Ewangelistów tylko jeden o tym wspomina. Przecież byli tam wszyscy czterej – tam albo gdzieś w pobliżu. A o zbawionym łotrze mówi
tylko jeden” (BC 43).
Wspomniana aluzja występuje wyłącznie w wersji anglojęzycznej tekstu, w wariancie francuskim
ten antroponim zastąpiony został imieniem Catullus.
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omawianych tekstów w dość dowolny sposób. Podlegają one nierzadko daleko idącym przekształceniom, które nadają im charakter polisemiczny. Dla przykładu,
Beckettowski Godot, którego przyjście identyfikowane jest przez bohaterów z szansą na zbawienie, da się w pełni utożsamić z Bogiem tylko w rezultacie interpretacji
ujednoznaczniającej6. Nie sposób bowiem przeoczyć, że w tekście wspomina się
o Stwórcy niezależnie od postaci Godota. Po uważnej lekturze nasuwa się zatem
wniosek, że ów enigmatyczny antroponim może, ale nie musi być odczytywany
parabolicznie, jako Boski przydomek. Z analogiczną dwuznacznością, a zarazem
nierozstrzygalnością semantyczną mamy do czynienia w farsie polskiego filozofa.
Kołakowski wykreował w niej postać dyrektora na wzór i podobieństwo Stwórcy,
który, choć nieobecny – w przekonaniu większości bohaterów – czuwa nad zachowaniem sprawiedliwości i ładu, „interesuje się [...] [ludzkimi – Ż. N.] sprawami”,
„wgląda” i „wnika w nie głęboko” (KS 121). Ta postać nie jest jednak nazywana
Bogiem, podobnie jak nie określa się tym mianem nieobecnego dentysty, do którego przychodzą niezliczeni pacjenci w nadziei, że pozbędą się swoich bolączek egzystencjalnych. Najważniejszy bodaj rezultat tego, że omawiani autorzy zastosowali
rozwiązania mające na celu wykreowanie efektu wieloznaczności, stanowi możliwość
odczytania – kluczowej dla obu tekstów – figury oczekiwania nie tylko w sposób
dosłowny, lecz także jako przejawu metafizycznych dyspozycji postaci.
Wspólna dla tych twórców jest także predylekcja do parodiowania i/lub trawestowania poglądów znanych filozofów. Odcisnęła ona swoje piętno na każdym
z analizowanych dzieł. Przykładowo, Vladimir i Estragon, czekając na Godota, dokonują trawestacji słynnego Heraklitejskiego stwierdzenia: „Niepodobna wstąpić
dwukrotnie do tej samej rzeki”, które po przeróbce stylistycznej zyskuje taki oto
kształt: „Nie wchodzi się nigdy dwa razy w to samo gówno” (BC 83) / „On ne descend
pas deux fois dans le même pus” (BE 84) / „It’s never the same pus from one second
to the next” (BW 60). Z kolei poirytowani nie kończącym się oczekiwaniem bohaterowie utworu Kołakowskiego, ignorując przez dłuższy czas to, że nikt spośród tych,
którzy weszli do gabinetu stomatologicznego, nie wrócił po zabiegu do poczekalni,
prowadzą z księdzem Jensenem dysputy na temat zasad sprawiedliwego porządku
społecznego.
W replikach dialogowych wielokrotnie dochodzi do głosu parodia stanowisk
filozoficznych w tej i wielu innych kwestiach. Jej ostrze dosięga m.in. poglądu
Gottfrieda Wilhelma Leibniza, że świat, w jakim żyjemy, jest najdoskonalszym
i najlepszym z możliwych światów7. Wykpione zostało tu także przekonanie o zgodności wiary z rozumem8, wyrażone przez tego filozofa na kartach Teodycei, oraz
sformułowane w Etyce nikomachejskiej przeświadczenie Arystotelesa regulujące
zasady sprawiedliwości rozdzielczej (iustitia distributiva), zgodnie z którym sprawiedliwość społeczna polega m.in. na dystrybucji dóbr według zasług oraz propor-

6
7

8
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Taką ujednoznaczniającą interpretację proponuje M i c h a l s k i (op. cit., s. 127).
G. W. L e i b n i z formułował to przekonanie wielokrotnie. Pojawia się ono choćby w nieukończonym
dialogu Wyznanie wiary filozofa (w: Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu
zła. Przeł., przypisy M. F r a n k i e w i c z. Przekład przejrz., wstępem poprzedził J. K o p a n i a.
Warszawa 2001).
G. W. L e i b n i z, O zgodności wiary z rozumem. W: jw.
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cjonalnym rozdziale obowiązków9. Nie oszczędzono również Kartezjańskiego sformułowania: „zmysły nasze zwodzą nas niekiedy”, zaczerpniętej ze słynnej Rozprawy o metodzie francuskiego filozofa10, nadając tej maksymie paradoksalny, a przez
to komiczny kształt: „nie można ślepo wierzyć własnym oczom. [...] to wielka ślepota wierzyć swoim oczom” (KS 125)11.
Ponadto w tekście Kołakowskiego łupem parodii pada koncepcja rozumienia
czasu tożsama z ideą postępu. Za twórców tej koncepcji uznaje się Jeana Antoine’a
Nicolasa de Condorceta oraz Anne’a Roberta Jacques’a Turgota, a w niej samej
upatruje się wyraz oświeceniowego optymizmu i niezachwianej wiary w potęgę
rozumu. Na marginesie warto dodać, że nieufność w stosunku do koncepcji tego
typu nieobca była także Beckettowi, czego jeden z wielu wymownych świadectw
stanowi monolog wypowiedziany przez Lucky’ego, w którym bohater powtarza
wielokrotnie i w różnych kontekstach frazę: „Człowiek [...] mimo postępu [...] marnieje i usycha” (BC 76). Analogicznie w tekście scenicznym polskiego filozofa informacje o zmienianiu się – z upływem czasu – zasad ustanawiania ładu na coraz
doskonalsze idą w parze z wyraźnym pogorszeniem się sytuacji pacjentów. Parodystycznie sformułowany akt wiary w doskonalenie się kolejnych systemów zyskuje w utworze następujący kształt: „KAŻDY DENTYSTA JEST LEPSZY NIŻ POPRZEDNI”
(KS 134). To przekonanie ma pomóc bohaterom „przejść przez życie z ufnością [...]
w sens i rację wszystkiego, z wiarą w sprawiedliwość, porządek i postęp” (KS 134).
Rozpatrywane w tym świetle, Jensenowskie odniesienie frazy: „to najsprawiedliwszy
z możliwych systemów” (KS 131), do różnych form ładu (zorganizowanego według
nie tylko nietożsamych ze sobą, lecz także nierzadko wykluczających się zasad)
przestaje jawić się jako sprzeczne z regułami logiki. „Czyż muszę dodawać” – pyta
retorycznie duchowny – „że zawiera się w tym i ta prawda, że każdy poprzedni
dentysta też jest bardzo dobry?” (KS 134). Co istotne, wypowiadane przez księdza
Jensena zdania typu: „świat zmierza ku lepszemu”, „sprawiedliwość zwycięża” (KS
128), „świat się rozwija” (KS 131), z jednej strony wydają się rażąco nieadekwatne
w stosunku do okoliczności zaprezentowanych w utworze, z drugiej – to dzięki
takim hasłom bohaterowie nie wpadają w panikę i rozpacz.

9

10

11
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W utworze K o ł a k o w s k i e g o reguły te znajdują swoją reprezentację w stwierdzeniu: „Najlepiej,
żeby każdy wypełniał swój obowiązek, wtedy jest sprawiedliwość” (KS 127), a także: „A cóż to innego sprawiedliwość, jak nie zasada, żeby każdy miał to, na co zasłużył?” (KS 131).
R. D e s c a r t e s, Rozprawa o metodzie. Przeł. T. Ż e l e ń s k i (B o y). Warszawa 1952, s. 52. W farsie K o ł a k o w s k i e g o ksiądz Jensen, aby zaprzeczyć realności i doświadczeniu oraz uspokoić
pacjentów wpadających w panikę w związku z wiadomością o tym, że wyjście z gabinetu stomatologicznego jest tylko jedno i że nikt spośród tych, którzy weszli, nigdy nie wrócił, argumentuje
w sposób następujący: „na świecie dzieje się wiele rzeczy, których nie widzimy, a które się jednak
dzieją. Nasze oczy, moi państwo, nie są najpewniejszymi świadkami – wiele nieszczęść spada na
ludzi przez to, że wierzą bezkrytycznie wszystkiemu, co widzą, i tylko temu, co widzą, a nie wnikają
w istotę rzeczy. [...] Ot, pod nami, w podłodze, przechodzi teraz jakiś robaczek. My go nie widzimy,
a jednak przechodzi. Tak samo i w tym wypadku: ludzie mogą [...] wychodzić, a my tego możemy
wcale nie widzieć” (KS 125).
Na marginesie warto dodać, że predylekcja do wyzyskiwania komizmu słownego w utworach jest
charakterystyczna dla obu autorów. W sztuce Czekając na Godota czytelnik natrafić może bowiem
na zabawne sformułowania, które na pierwszy rzut oka jawią się jako wewnętrznie sprzeczne,
choćby „próżni nie brakuje” (BC 99). Z kolei w Systemie księdza Jensena pojawiają się np. zwroty
pleonastyczne – typu: „to jest ludzki człowiek” (KS 121).
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Wspomniane dzieła łączy także repetycyjność przejawiająca się na płaszczyźnie
leksykalnej, czego przykładami mogą być: sformułowania z Czekając na Godota,
typu „to samo” / „tout de même” / „all the same”; „następnego dnia” / „lendemain” /
„next day”; frazy „Nawykliśmy już do tego” / „Nous en avons l’habitude” / „We’re
used to it”; „Jeszcze jeden dzień odwalony” / „Voilà encore une journée de tirée” /
„Another day done with”; przysłówki: „znów”/„encore”/„again” oraz „zawsze”/„toujour”/„always”. W tekście polskiego filozofa odpowiedniki tych sformułowań to
choćby frazy: „to samo”, „jak przyjdzie pańska kolej”, „następny pacjent”, lub zdania:
„Czy będziemy czekali znów od początku?”, „W tej chwili z gabinetu rozlega się podobny jak poprzednie, krótki i głośny krzyk”. Co istotne, słownictwo wskazujące na
powtarzalność pojawia się w obu dziełach zarówno w wypowiedziach bohaterów, jak
i w didaskaliach.
Trzeba podkreślić, że repetycyjność urasta do rangi jednej z najważniejszych
zasad konstrukcyjnych każdego z utworów. W obu powracają te same lub nieznacznie zmodyfikowane wątki, powielane są też gesty postaci. Powtarzalność
kojarzona jest także przez obu autorów z następowaniem po sobie kolejnych generacji 12. W farsie Kołakowskiego inspirowanej dziełem Irlandczyka pojawia się
informacja, że trwające dziesiątki lat wyczekiwanie na wizytę stomatologiczną
staje się udziałem wielu pokoleń pacjentów. Z kolei w tekście twórcy Końcówki
świadectwem tego może być taki uogólniający passus:
Łez na świecie jest zawsze tyle samo. Gdy jeden przestaje płakać, drugi gdzie indziej zaczyna [...].
Nie narzekajmy więc na nasze czasy, nie ma w nich więcej nieszczęścia niż dawniej [...]. Ale i nie chwalmy ich sobie. [BC 64]13

Do cech wspólnych analizowanych tekstów należy również to, że za pośrednictwem zaprezentowanych w nich zdarzeń oraz w dysputach bohaterów kategoria
oczekiwania podlega wielopłaszczyznowej problematyzacji. O ile jednak Vladimir
i Estragon czekają na enigmatycznego Godota, o tyle postaci z farsy Kołakowskiego oczekują na moment, w którym zostaną wezwane, nie wiedzą jednak, kiedy to
nastąpi, zastanawiają się też, co się stanie, gdy wyjdą z gabinetu. W pierwszym
wypadku – jeśli czytelnik zdecyduje się ująć wieloznaczne sygnały tekstowe w ramy
interpretacji ujednoznaczniającej – czekanie daje się odczytać jako teologicznie lub
ateologicznie rozumiany adwent, czyli oczekiwanie na przyjście (które może okazać
się klęską), pragnienie uobecnienia się nieobecnego, zwracanie się ku oddalonemu
innemu, relacja bez relacji, wyrastająca z wiary, że ponowne spotkanie kiedyś
jeszcze nastąpi14. Czekanie będzie również wówczas jawić się albo jako koncentracja na tym, co niedokonane, albo jako bezczynność. Stanie się wtedy przyczyną
zobojętnienia na to, co dzieje się tu i teraz (czego przykładem będzie brak reakcji
12

13

14
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Ponadto u Becketta repetycyjność identyfikowana jest z rytmem natury. Przejawia się on biciem
serca postaci, naprzemiennym następstwem dnia i nocy, wyznaczającym czas akcji, oraz cyklicznością pór roku.
Świadomość powtarzalności losu kolejnych generacji dochodzi do głosu także w stwierdzeniu
Pozza: „któregoś dnia urodziliśmy się, któregoś dnia umrzemy, tego samego dnia, w tej samej chwili,
nie wystarcza to panu? (Spokojniej) One rodzą okrakiem na grobie, światło świeci przez chwilę,
a potem znów noc, znów noc [...]” (BC 125).
Zob. esej M. P. M a r k o w s k i e g o o adwencie jako oczekiwaniu na przyjście: Pour l’autre, pour
moi. W: Występek. Eseje o pisaniu i czytaniu. Warszawa 2001, s. 199.
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Didi i Gogo na ponawianą przez Pozza prośbę o pomoc, pomimo świadomości bohaterów, że mogłaby ona być synekdochą ludzkiego wołania o ratunek). W tekście
irlandzkiego autora synonimami oczekiwania bywają także doznanie tego, że „czas
się dłuży” (BC 114), „spędzanie czasu” w sensie dosłownym (BC 43)15, czyli dążenie
do tego, by „czas jakoś zleciał” (BC 81), „śmiertelna nuda” (BC 115), rodzaj „nawyku”16, „brak zdarzeń” (BC 74), inercja i bezczynność (BC 87, 130), nie kończąca się
udręka (BC 84), bezradność17, dyspozycja metafizyczna oraz doświadczenie wspólnej niedoli18 dane śmiertelnikom przed obróceniem się w nicość.
Z kolei w utworze scenicznym, który wyszedł spod pióra polskiego filozofa,
oczekiwanie skłania do spekulacji na temat tego, „co jest po drugiej stronie” (KS 116);
kojarzone bywa także ze stratą czasu (KS 117) i przymusem, identyfikowane z „wyczerpującym zajęciem” (KS 117) lub „zasługą”19 (KS 133). Okazuje się też, że –
w zależności od nastawienia – można czekać „nieporządnie, głupio” (KS 118), „byle
jak, aby zbyć, niechlujnie i niestarannie” (KS 117), albo robić to „z zamiłowaniem,
z ochotą, poświęcać się temu zajęciu, kochać je, oddawać mu się całą duszą”
(KS 118). Ponadto czekanie wiąże się z koniecznością mierzenia się z tym, co nieprzewidywalne, ponieważ nigdy do końca nie wiadomo, kto, kiedy i według jakiego
systemu zostanie wezwany. Wymaga to od bohaterów albo pogodzenia się z istniejącym stanem rzeczy, albo uzasadnienia takiej sytuacji, a w konsekwencji: uznania,
że skoro każdy ma wejść do gabinetu w stosownym momencie, czyli wtedy, gdy
przyjdzie jego kolej, to chwila, w której to nastąpi, musi być tą właściwą.
Warto dodać, że u Becketta z oczekiwaniem wiążą się takie stany emocjonalne
bohaterów, jak niepewność, zwątpienie, nadzieja (na odmianę lub na zbawienie)
oraz możliwość jej utraty. U Kołakowskiego czekaniu towarzyszą – w zależności od
usposobienia postaci – albo optymizm, albo irytacja. Gdy staje się jasne, że wyjście
z gabinetu jest tylko jedno i że nikt z wchodzących nie wraca, a ksiądz Jensen dopiero obmyśla nowe uzasadnienie tego stanu rzeczy, wspomniane uczucia ustępują miejsca albo bezradności, albo panice i lękowi przed nicością. Rzec by można, iż
problematyzacja kategorii oczekiwania w obu utworach okazuje się do tego stopnia
wszechstronna i wielopłaszczyznowa, że jeśli przejrzy się możliwe synonimy tego
słowa – takie jak: „odkładać coś na później”, „pragnąć”, „spodziewać się”, „wyczekiwać”, „przewidywać”, „wiązać nadzieje”, „wyglądać czegoś”, „spodziewać się”, „nastawiać się na coś”, „zwlekać”, „ociągać się”, „działać na zwłokę”, „odraczać”, „wstrzymywać”, „nie kwapić się”, „przeciągać coś w czasie”, wreszcie „liczyć na coś” – to
okaże się, że wszystkie z wymienionych znaczeń zostały w analizowanych tekstach
zaktualizowane.

15
16

Dosłowność spędzania czasu sygnalizowana jest za pośrednictwem frazeologizmu: „czas zejdzie”
(BC 43).
Nawykowość opisywanej czynności wyrażona zostaje w tekście m.in. w postaci takich replik dialogowych:
ESTRAGON: Trzeba po prostu czekać.
VLADIMIR: Nawykliśmy już do tego. [BC

17
18
19
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70]
Bezradność pobrzmiewa w powtarzającym się pytaniu: „Co robić, co robić?” (BC 101).
Opisywana wspólnota doświadczenia komunikowana jest np. zwrotem: „ramię w ramię czekają”
(BC 61).
W myśl zasady: „każda zasługa jest policzona człowiekowi, [...] nie ma zasługi bez nagrody” (KS 133).
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Wspólnymi dla obu dzieł i ściśle związanymi z oczekiwaniem kategoriami temporalnymi są ponadto niedokonanie (współistniejące ze stawaniem się) oraz zmiana. W utworze Becketta brakuje panaceum na ten pierwszy typ doświadczenia
czasu. Z kolei w farsie Kołakowskiego funkcję antidotum na sytuację, w której nie
ziściło się coś, co powinno było zaistnieć, pełnią ponawiane co jakiś czas próby
zaprowadzenia nowego porządku i ustanowienia sprawiedliwości. Bez względu na
to, czy dana propozycja systemowa dąży do wyeliminowania przypadku (KS 127),
czy też bierze w rachubę ludzkie pomyłki (KS 131), szybko okazuje się jedynie pozornym remedium na bolączki opisane w utworze. Co istotne, bohaterowie sztuki
Czekając na Godota oraz Systemu księdza Jensena, z jednej strony doświadczają
zmian, z drugiej zaś – w specyficzny sposób zaprzeczają im, ponieważ nie chcą
uznać, że najważniejsze może być to, co dane tu i teraz. Przypisują walor istotności
przede wszystkim oczekiwanym zdarzeniom, na ogół niepomni, że mają one charakter jedynie wyobrażeniowy i postulowany. W wypadku tak skonstruowanych
postaci literackich to swoiste „wychylenie w przyszłość” częściej okazuje się utrapieniem wynikającym z niedokonania, zmieniającym się w udrękę związaną z tym,
że nie nastąpiło jeszcze to, co powinno już dawno nastąpić, niż ufnym otwarciem
się na to, co nieznane, autentyczną gotowością na niewiadomą.
Tak jak wyczekiwanie na to, co powinno się zdarzyć, warunkuje w tekstach
Becketta i Kołakowskiego kondycję bohaterów i w wielu sytuacjach redukuje ją do
„nieustannie wytężonej intencji”, tak w analizowanych utworach linia demarkacyjna między teraźniejszością a przeszłością nie zawsze jest wyrazista. Choć Pozzo,
bohater sztuki Czekając na Godota, opisując zmianę zachowania Lucky’ego na
gorsze, zdecydowanie przeciwstawia je swojemu, nietrudno wskazać jego wypowiedzi, w których granice między tymi planami czasowymi ewidentnie się zacierają.
Także inne postaci mają trudności z dokładnym lokalizowaniem zdarzeń w czasie
lub nie chcą ich precyzyjnie określić w sensie temporalnym. Za przykład niech
posłuży następująca replika dialogowa:
POZZO:

Przecież on jest niemy.

[...]
VLADIMIR:

Niemy! Od kiedy?
(rozwścieczony nagle): Przestanie mnie pan wreszcie zamęczać tym przeklętym czasem? To
obłędne! Kiedy! Kiedy! Któregoś dnia, nie wystarcza to panu, któregoś dnia, takiego jak inne, oniemiał,
któregoś dnia ja oślepłem, któregoś dnia staniemy się głusi, któregoś dnia urodziliśmy się, któregoś
dnia umrzemy, tego samego dnia, w tej samej chwili, nie wystarcza to panu? [BC 125]
POZZO

W utworach Becketta bywa też, że przeszłe zdarzenia okazują się minione tylko pozornie, ponieważ wniknęły w psychikę postaci tak głęboko, że rzutują na to,
co teraźniejsze, a w konsekwencji nie mogą się ostatecznie dokonać. Owo niedomknięcie poszczególnych wymiarów czasu wiąże się również z tym, że niektóre
zajścia przypominają się bohaterom mimowolnie, zakłócając doświadczenie aktualne, inne zaś – pomimo tego, że są ważne dla teraźniejszości – toną w mrokach
niepamięci. W ten sposób postaci, będąc w czasie, zarazem doznają swoistej utraty jego poczucia. W utworze System księdza Jensena jej znak stanowią repliki
dialogowe takie jak następująca:
DOKTOR:
EMERYT:
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A jak długo pan czeka, panie radco?
Och, jakieś trzydzieści, czterdzieści lat, nie pamiętam dokładnie. [KS 118]
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O ile jednak w analizowanym dramacie Irlandczyka utrata poczucia czasu
określana jest mianem ślepoty (BC 121), o tyle w utworze polskiego filozofa jawi się
jako nieostrożność skutkująca czekaniem na coś, czego, być może, nie ma.
Przy okazji premiery przygotowanego na podstawie omawianej farsy Kołakowskiego
spektaklu Wejście i wyjście w reżyserii Jerzego Markuszewskiego (15 XII 1961, Teatr
Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie)20 filozof udzielił wywiadu dla „Kuriera
Polskiego”. Zapytany, dlaczego napisał „sztukę, a nie np. artykuł”, odpowiedział: „Bo
wydawało mi się, że forma sceniczna lepiej nadaje się do ośmieszenia filozofii”21. Taki
był główny cel eksperymentu ze spuścizną literacką Becketta, niekoniecznie zaś
polemika z tym dramaturgiem, jak zapowiada fragment tytułu utworu polskiego
autora. W toku lektury System księdza Jensena okazuje się więc nie pozbawiony
ironii22. Wprawdzie filozof nie potępiał w czambuł propozycji światopoglądowych,
które pozwalały ich zwolennikom nie popaść w rozpacz za cenę podtrzymywania
fundamentalnych złudzeń, jednak zawsze odnosił się do tego typu systemów z dużą
dozą dystansu. Analogiczną funkcję jak w dramacie irlandzkiego autora stwierdzenie:
„przyzwyczajenie wspaniale tłumi krzyki” (BC 126), w farsie Kołakowskiego pełnią
konstrukcje filozoficzne przesycone optymizmem i oderwane od doświadczenia23.
Abstract
ŻANETA NALEWAJK University of Warszaw
LESZEK KOŁAKOWSKI’S EXPERIMENT WITH BECKETT
The aim of the article is to present the mode in which the Polish philosopher and writer Leszek Kołakowski
in his stage piece System księdza Jensena, albo Wejście i wyjście. Farsa w dwóch aktach naśladowana
z różnych autorów, nieoryginalna. Polemika optymistyczna z Beckettem (The System of Jensen the Priest,
or Entry and Exit. Farce in Two Acts Imitated after Many Authors, Unoriginal), originally published in
Dialogue no. 6, 1965, refers to the Irish author’s literary creativity. Experimenting with it, the Polish
writer quotes Beckett’s most crucial temporal categories such as waiting, non-accomplishment, repetition, boredom, and change. The researcher also discusses the literary consequences of common to both
writers predilection for parodying and/or travestying well known philosophers’ views. She furthermore
proves that the main aim of Kołakowski’s experiment with Beckett’s output was to deride such worldview proposals which are detached from experience and filled with optimism and belief in justice and
progress, not a mere polemics with the author of Happy Days as signaled in the title of the stage piece
in question.

20
21
22
23

Widzowie mogli oglądać zaledwie trzy przedstawienia. Po tym, jak w teatrze wizytę złożył A. Starewicz, sekretarz ds. propagandy w KC PZPR, sztuka została zdjęta z afisza.
Zob. Leszek Kołakowski w roli autora dramatycznego. „Kurier Polski” 1961, nr z 15 XII.
Jeśli można mówić tu o polemice, to jej ostrze wymierzone jest w utworze w polemistów Becketta,
jakkolwiek Kołakowski nie odmawia im racji egzystencjalnych.
Za ilustrację tego poglądu niech posłuży następujący fragment tekstu:
DOKTOR I STARSZA PANI (podśpiewują wesoło): Do dentysty, do dentysty! (w tej chwili z gabinetu
rozlega się podobny jak poprzednie, krótki i głośny krzyk. Nikt go nie zauważył oprócz księdza,
który drgnął lekko i natychmiast na cały głos podtrzymuje chór Doktora i Starszej Pani: do dentysty,
do dentysty!).
EWA: Do dentysty, do dentysty! Andrzeju, gdybyś wiedział, jaka jestem szczęśliwa! (KS 135).
Znamienne, że bohaterowie B e c k e t t a pytają jak Estragon: „Może by tak uznać się za szczęśliwych?” (BC 99), a jednocześnie nie są zdolni do uwewnętrznienia łatwych pocieszeń.

I-3.indd 48

2017-12-14 14:31:51

Pamiętnik Literacki CVIII, 2017, z. 4, PL ISSN 0031-0514
DOI:10.18318/pl.2017.4.4

ANNA AL-ARAJ Uniwersytet Jagielloński, Kraków

TWÓRCZOŚĆ PROZATORSKA EDWARDA STACHURY W ŚWIETLE
TRADYCJI LITERACKIEJ I FILOZOFICZNEJ
Jest pisarz, więc należy mu wynaleźć drzewo genealogiczne1.

Zasadniczą motywacją do podjęcia namysłu nad charakterem twórczości prozatorskiej Edwarda Stachury jest przekonanie o niesprawiedliwości i pobieżności osądu
– podzielanego przez wielu krytyków – na temat znaczenia dorobku tego pisarza.
Jak zauważa Michał Januszkiewicz:
miejsce Edwarda Stachury [...] w powojennej literaturze polskiej nie wydaje się dziś jeszcze jasno określone: to twórca przez wielu badaczy albo pomijany, albo dość jednostronnie interpretowany2.

Wydaje się, że osobność i niemożność zaklasyfikowania dokonań autora Całej
jaskrawości do któregokolwiek ze znanych nurtów znalazły przełożenie w przypisywaniu mu etykiet – w rodzaju: „św. Franciszek w dżinsach”3 czy „uśmiechnięty
Dostojewski”4 – oraz w wygłaszaniu surowych ocen pod adresem maniery językowej
Stachury; zarzucano mu m.in. „murzyńską składnię”:
Otóż pewni poeci najnowsi, obracający wokoło ciężki kamień problematyki „nowatorstwa językowego”, przypominają mi po trosze mit dzikusa powieści podróżniczej i młodzieżowej na przełomie ubiegłego i naszego wieku. Jakieś takie W pustyni i w puszczy. Chodzi mi o mit języka oczywiście. Ten mit
polegał na tym, że tacy na przykład Kali i Mea używają – gdy chodzi o czasowniki – jedynie bezokoliczników („Kali zrobić, widzieć, płakać...”) – upraszczając tym sposobem maksymalnie składnię niezrozumiałego i zbyt trudnego dla nich języka. To, co tam wynikało z nieudolności, ma w naszej poezji wyniknąć z p r z e r a f i n o w a n i a, z takiej znajomości języka, od której wychodząc – jako że nie może już być
lepszej – z powrotem puszczamy się na wody wykoślawień, aby nadać wierszowi świeżość, egzotyczność
brzmień5.

1
2
3
4
5

I-4.indd 49

E. S t a c h u r a, rękopis. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (dalej: Muz.
Lit.), inw. 2551. Cyt. za: D. P a c h o c k i, Stachura totalny. Lublin 2007, s. 21.
M. J a n u s z k i e w i c z, Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku. O prozie Aleksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury. Poznań 1998, s. 177.
J. Z. S ł o j e w s k i (H a m i l t o n), Święty Franciszek w dżinsach. „Kultura” 1966, nr 32, s. 12.
M. S z y b i s t, Uśmiechnięty Dostojewski. „Życie Literackie” 1970, nr 6, s. 6.
J. T r z n a d e l, Na marginesie. „Twórczość” 1963, nr 9, s. 64. Podkreśl. A. A.
Stachura odnosił się – w dość sarkastyczny sposób – do tych zarzutów zarówno na łamach utworów literackich, jak i w notatnikach: „A panowie krytycy łapali się za mądre głowy i mówili: co mają
znaczyć te murzyńskości pana S.? »No, on przyjechał z Francji, to dobrze nie zna naszej pięknej
polskiej mowy«. A przecież chodziło wtedy Szeruckiemu o to samo, co mnie teraz. O wyplątanie
języka z czasu, o wyprowadzenie go z czasu na c u d o w n e m a n o w c e w i e c z y s t o ś c i. I kie-
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Mało kto dostrzegał w zabiegach stosowanych przez pisarza chęć stworzenia
własnej – wymykającej się standardom literackim – poetyki oraz „dążenie do przywrócenia słowu jego żywej wyrazistości, która sprawniej funkcjonuje w codziennym
użyciu niż w literaturze, wyjaławiającej ją sterylnymi konwencjami języka artystycznego”6. Wnikliwa interpretacja dzieł prozatorskich Steda oraz refleksja nad nimi
skłaniają do wysunięcia hipotezy o niezwykłej spójności – tematycznej i formalnej
– tej części jego dorobku. Jawi się Stachura jako autor dojrzały, świadomy swoich
celów oraz zaznajomiony z osiągnięciami zachodnich myślicieli.
Mnogość inspiracji literackich i filozoficznych, jakie dostrzegalne są w utworach
prozatorskich Stachury, stanowi potwierdzenie jego głębokiego zakorzenienia w tradycji zarówno europejskiego, jak i pozaeuropejskiego kręgu kulturowego. Szczególnie wiele wątków, jak się wydaje, przejmuje Sted od amerykańskich transcendentalistów, których idee można łączyć m.in. z romantyczną krytyką rozumu. Trudno
nie dostrzec zbieżności między postulatami wysuwanymi pod adresem uczonego
przez Ralpha W. Emersona a refleksjami autora Całej jaskrawości na temat wartości książek:
Akt kreacji, akt myśli, uważany jest za święty, i świętość tę przenosi się na dzieło. [...] Stąd też,
zamiast człowieka myślącego, mamy m o l a k s i ą ż k o w e g o. Stąd też kasta uczonych w piśmie, która ceni księgi dla nich samych, a nie jako coś, co odnosi się do natury oraz człowieka, lecz jako swego
rodzaju trzeci świat – obok świata i duszy. Stąd wreszcie konserwatorzy ksiąg, udoskonalacze tekstu
i wszelkiego rodzaju bibliomani.
Książka to najlepsza z wszystkich rzeczy, gdy w ł a ś c i w i e z niej korzystać; nadużywana, należy
do najgorszych. Na czym polega ów właściwy użytek? Czym jest ten jedyny cel, do którego prowadzą
wszystkie środki? Otóż nie służą one niczemu poza i n s p i r a c j ą. [...] Jedyną wartością w świecie jest
a k t y w n y d u c h. Do takiej aktywności zobowiązany jest każdy człowiek; również i on ma w sobie takiego ducha, choć w przytłaczającej większości jest on u ludzi przytłumiony czy jeszcze nie narodzony7.
– Czy w książkach jest mądrość?
– W książkach n i e m a m ą d r o ś c i. Bo jeżeli jest, to ten, kto sam nie jest mądry, nigdy jej nie
dojrzy. Będzie ją mieć przed samymi oczami, na samych oczach, lecz nie w oczach i dlatego jej nie zobaczy. Będzie po niej ślizgać się jak na łyżwach po lodzie. Będą podobać mu się przeróżne figury stylistyczne, metafory, porównania i temu podobne, ale nie będzie wiedzieć, o czym jest tekst. Będzie analizować, interpretować, komentować, filozofować, teologizować, egzegezować, ale te wszystkie poczynania, oczywiście, nie będą odczytaniem mądrości8.
Ta książka nie jest do przeczytania. Ta książka jest do odkrycia. Co jest w tej książce do odkrycia?
[...] że każda książka jest zawsze tylko książką; że wszystkie słowa są zawsze tylko słowami, nigdy nie
są tym, co – z mniejszym lub większym popisem – usiłują opisać9.

6
7
8
9
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dy teraz patrzę na te jego »murzyńskie« bezokoliczniki, to – to ja ci bić brawo, Szerucki, i ja tobie
mówić: ty dobrze, o, jak dobrze ty pisać po polsku i w ogóle” (cyt. za: P a c h o c k i, op. cit., s. 142–
143. Podkreśl. A. A.). Warto zauważyć, że uprzywilejowanie bezokolicznikowej formy czasownika
dotyczy u Steda przede wszystkim liryki, i to tej przynależącej do początkowego okresu jego twórczości.
M. W ó j c i k, Człowiek-nikt. Prozatorska twórczość Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen.
Kielce 1998, s. 148.
R. W. E m e r s o n, Amerykański uczony. W: Natura. – Amerykański uczony. Przeł. M. F i l i p c z u k.
Posł. P. G u t o w s k i. Kraków 2005, s. 54–55. Podkreśl. A. A.
E. S t a c h u r a, Fabula rasa. (Rzecz o egoizmie). Warszawa 1999, s. 54. Podkreśl. A. A.
Ibidem, s. 7. Analogiczne przemyślenia na temat „wiedzy książkowej” były udziałem A. Towiańskiego, który zwykł nazywać siebie „człowiekiem niepiśmiennym”, tj. „nieksiążkowym”. Wszelki skody-
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W przywołanych fragmentach pobrzmiewają echa romantycznej apologii „poezji
czynnej”, której konsekwencję stanowi upatrywanie w słowie poetyckim siły oddziaływania magicznego – nie jest ono już jedynie nośnikiem informacji, staje się
zaś strumieniem energii „wymierzonym” w umysł odbiorcy10. Mimo że trudno tu
mówić o kontynuacji jakiejś jednej filozofii („z wieloznaczności tradycji romantycznej wynika konieczność ujęcia jej jako szeregu opozycji, uchwycenia jej dialogicznego i dramatycznego charakteru”11), można wskazać te elementy dystynktywne
owej tradycji, które zostały wprowadzone w tekstach Stachury:
[są to:] postulat romantycznego indywidualizmu: kreacja bohatera romantycznego; centralny konflikt
romantyczny: jednostka–świat; sposób rozumienia twórczości, roli artysty i sztuki jako „otwartej”, wieloznaczeniowej, niczym nie skrępowanej, odzwierciedlającej autentyczne „ja” twórcy12.

Sted przejął ponadto od romantyków projekt walki z własnym „ja”, skutkujący
w jego przypadku „rozmyciem (w) się” i – w późniejszym czasie – powstaniem takiej
idei jak człowiek-nikt13. Związany z przezwyciężeniem ego paradoks – polegający

10

11
12

13
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fikowany system myślenia i wiedzy stanowił dla niego kolejną zasłonę ukrywającą światło „prawdy
żywej” (K. R u t k o w s k i, Projekt Stachury i cień Towiańskiego. „Nowy Wyraz” 1981, nr 1, s. 81).
Przekonanie, że sztuka życia jest o wiele trudniejsza niż działalność literacka, podzielał także
A. M i c k i e w i c z (Zdania i uwagi z dzieł Jakuba Bema, Anioła Ślązaka áAngelus Silesiusñ i Sę-Martena. W: Dzieła wszystkie. T. 1, cz. 3: Wiersze 1829–1855. Oprac. Cz. Z g o r z e l s k i. Wrocław
1981, s. 26), co ilustruje następujący fragment:
W słowach tylko chęć widzim, w działaniu potęgę,
Trudniej dzień dobrze przeżyć, niż napisać księgę.
Jak zauważa P a c h o c k i (op. cit., s. 62, przypis 127), „W notatnikach Stachury można odnaleźć ślady lektury pism Mickiewicza. Zob. zapis z 20 sierpnia 1973 r., Notatnik, t. 9, Muz. Lit.,
inw. 2551”.
Zob. E. B a l c e r z a n, Magia słowa. W: Oprócz głosu. Szkice krytycznoliterackie. Warszawa 1971.
W. S z y n g w e l s k i (Sobowtór w labiryncie. Proza artystyczna Edwarda Stachury. Warszawa 2003,
s. 293) stwierdza, iż realizacja idei wiernego i zrozumiałego oddawania doznań w języku pojmowanym jako emisja energii psychicznej okazuje się dla Steda niemożliwa. Z biegiem lat coraz dobitniej
uświadamia on sobie, że literatura nie pozwala wyzwolić się z trywialnych ograniczeń komunikacji,
czego poświadczeniem są konstatacje pojawiające się już w powieści E. S t a c h u r y Cała jaskrawość (Warszawa 1969, s. 202. Podkreśl. A. A.): „Całą jaskrawość można zobaczyć całym ciałem
i całym tym, co nie jest ciałem. Całą jaskrawość można zobaczyć całą jaskrawością. Z tego wynika
jaskrawo, że kiedy mówię »zobaczyć«, to jest to niedokładne. Całej jaskrawości się nie widzi, to
znaczy nie tylko widzi, ale i s ł y s z y, c z u j e, d o t y k a, s m a k u j e, o d d y c h a, ś n i, j a w i,
n a w e t r o z u m i e. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko z osobna i jednocześnie”.
D. P a t n i k o w s k a, Romantyzm w literaturze polskiej XX wieku. W: Słownik literatury polskiej
XX wieku. Red. A. B r o d z k a [i in]. Wrocław 1992, s. 957.
Ibidem, s. 958. P a c h o c k i (op. cit., s. 57) zwraca uwagę na liczne zbieżności między ideami głoszonymi przez Stachurę a postawą twórczą C. Norwida, przytaczając fragmenty komentarzy dotyczących dzieł Steda, jak np. ten z artykułu nieznanego autora O liryce E. Stachury („Integracje”
1980, nr 8, s. 70–71. Podkreśl. A. A.): „jest to odwołanie do Norwidowskiego pojmowania czynu
jako związanego z etyką, c z y n u t w ó r c z e g o [...]”; „Bliska Norwidowi wydaje się u Stachury
h e r o i c z n a ł ą c z n o ś ć a r t y s t y i d z i e ł a s z t u k i, bliskie przeświadczenie o pieśni jako
pracy i jako ofi[erze]: »coś takiego jak u ujścia rzeki nurt powabny coś takiego jak rozlewnie krew
płynąca z rany«”. Cytat pochodzi z poematu E. S t a c h u r y Przystępuję do ciebie (Warszawa 1968).
Warto wspomnieć, że romantyczne skłonności Stachury są równoważone przez wpływy awangardowe, zwłaszcza w postaci inspiracji dziełem J. Przybosia. P a c h o c k i (op. cit., s. 40) ujmuje ten
problem w następujący sposób: „U Stachury widać przeplatanie się wpływów awangardowych
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na odczuciu społeczności poprzez odizolowanie się od własnego wnętrza – znany
był także Adamowi Mickiewiczowi:
Ja

Gdyby szatan na chwilę mógł wynijść sam z siebie,
To by w tej samej chwili już ujrzał się w niebie14.
Ja

Muzyk zmięsza orkiestrę najlepiej dobraną,
Jeśli grając, stara się, żeby go słyszano15.

Stachurowe „Się” – stan kojarzony z przebudzeniem, otwarciem się na świat,
zgodą na jego istnienie przy jednoczesnym odrzuceniu buntu – to nawiązanie (o
charakterze polemicznym) do koncepcji Martina Heideggera16. Zbieżność idei głoszonych przez autora Bycia i czasu oraz Steda nie powinna dziwić, jak bowiem
zauważa Januszkiewicz: „pisarz należał do tego pokolenia twórców, dla którego
egzystencjalizm i płynące z niego przesłania były czymś żywym, doświadczanym
na co dzień”17. W ujęciu niemieckiego filozofa termin „Się” utożsamiany jest z anonimową opinią publiczną (systemem norm, reguł społecznych, określonych zachowań), anektującą jednostkę i ograniczającą jej odpowiedzialność za własne czyny:
Używamy sobie i bawimy się, tak jak s i ę używa; czytamy, patrzymy (i wydajemy sądy o literaturze i sztuce, tak jak s i ę patrzy i sądzi); równocześnie odsuwamy się od „tłumu”, tak jak s i ę to zwykle
robi; uznajemy za „oburzające” to, co s i ę za oburzające uznaje18.

Postawy Stachury i Heideggera łączy przekonanie o wyróżniającym owo „Się”
poczuciu harmonii i bezpieczeństwa. Podczas gdy w ujęciu Steda stanowi ono re-

14
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i romantycznych. Trudno nie zauważyć korespondencji pomiędzy Stachurą i Przybosiem m.in.
w kwestii »wszystkości« i w sposobie ujmowania czasu. Bliski Stachurze jest także postulat Awangardy o doskonaleniu warsztatu. Pisarze się znali, korespondowali, czasem widywali”.
M i c k i e w i c z, op. cit, s. 28.
Ibidem, s. 32. Rozdarcie świata na „ja” i nie-„ja”, typowe dla kultury europejskiej myślenie dualistyczne, jest, zdaniem Steda, podstawową przyczyną cierpień człowieka, uniemożliwiającą mu
zrozumienie samego siebie i przysłaniającą ogrom świata. W notatniku S t a c h u r y (t. 12. Podkreśl.
A. A.) pod datą 19 IX 1974 znajduje się następujący wpis: „Gdybyż mógł c z ł o w i e k w e w n ę t r zn y i c z ł o w i e k z e w n ę t r z n y – stanowić jedno. Sokrates”.
Heidegger przejął to pojęcie („das Man”) od S. K i e r k e g a a r d a (Albo-albo. T. 2. Przeł. K. T o ep l i t z. Warszawa 1976, s. 100–101), nadał mu jednak wyraźnie ontologiczne nacechowanie. Stąd
też, jak zauważa J a n u s z k i e w i c z (op. cit., s. 49), nieuprawnione jest przypisywanie Heideggerowskiemu „Się” wykładni etycznej, o czym świadczy następująca uwaga niemieckiego filozofa
(M. H e i d e g g e r, List o humanizmie. W: Znaki drogi. Przeł. S. B l a n d z i [i in]. Warszawa 1995,
s. 132. Podkreśl. A. A.): „To, co powiedzieliśmy w [książce] Bycie i czas [...] o »Się«, w żadnym wypadku nie może być jedynie jakimś pobieżnym przyczynkiem do socjologii. »Się« n i e j e s t również
n e g at y w e m a u t e n t y c z n e g o s p o s o b u b y c i a osoby, pojętym etycznie i życiowo [existenziell]”.
J a n u s z k i e w i c z, op. cit., s. 33. Jak wiadomo, Heidegger ostro protestował przeciw uznawaniu
go za egzystencjalistę – chciał, aby mianować go raczej ontologiem fundamentalnym. Przyjęcie – za
Januszkiewiczem – określonej perspektywy badawczej, traktującej egzystencjalizm nie jako nurt
filozoficzny, lecz jako szczególnego rodzaju światopogląd, wrażliwy na sprawy człowieka, „rzuconego-w-świat” i zagrożonego przez kulturę i postęp cywilizacyjny, pozwala jednak podtrzymać
zaproponowane w niniejszym artykule stanowisko. Zob. też J. S a d z i k, Inne niebo, inna ziemia.
W: Cz. M i ł o s z, Ziemia Ulro. Kraków 1994.
M. H e i d e g g e r, Bycie i czas. Przeł., przedm., przypisy B. B a r a n. Warszawa 1994, s. 180–181.
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zultat uwolnienia, osiągnięcia jedności ze światem, sytuującym się ponad podmiotowo-przedmiotowym podziałem, dla niemieckiego filozofa jest konsekwencją bezruchu, nawyku, egoizmu i rutyny – właściwym zautomatyzowanemu bytowaniu:
Pewność siebie i stanowczość Się szerzy rosnące przekonanie o zbędności właściwego rozumienia.
Mniemanie tego Się, że dostarcza ono strawy i przewodzi pełnemu i prawdziwemu „życiu”, wnosi w jestestwo u s p o k o j e n i e, dla którego wszystko jest „w najlepszym porządku”, a wszystkie drzwi stoją
otworem. Karząc samo siebie, upadające bycie-w-świecie samo siebie zarazem u s p o k a j a19.

Ważnym czynnikiem umożliwiającym Stachurze kształtowanie materii słownej
dzieł prozatorskich na wzór poezji jest – odgrywający doniosłą rolę w jego twórczości – rytm. Występowanie tego elementu pozwalają wyeksponować m.in. takie
środki poetyckie, jak zdecydowana dominacja grup trocheicznych i amfibrachicznych, wieloelementowe ciągi monopodyczne czy specyficzne układy grup akcentacyjnych w tekście20. Konsekwencje intensywnej rytmizacji języka mogą być rozmaite: doprowadza ona do częściowego wyzwolenia dzieła literackiego z konwencjonalności (eurytmia tekstu stanowi odniesienie do wewnętrznego rytmu człowieka,
dlatego pozwala na zbliżenie domeny artystycznej i samej rzeczywistości), chroni
obraz słowny przed „cywilizacyjnym zautomatyzowaniem” (rytm „przynosi ten porządek, który, będąc formą kształtowania stosunków pomiędzy rzeczami, zawsze
pozostaje żywy i nigdy nie przekształca się w schemat”21), wprowadzając jednocześnie ład w dziedzinę języka i w dziedzinę rzeczywistości powołanej przez ów język
do życia. Jak zauważa Mirosław Wójcik: „obciążenie wypowiedzi redundatywnymi
walorami rytmu może być wyrazem chęci r e k o m p e n s a t y w planie językowym
braku ładu lub celowości w świecie pozaliterackim”22. Rytm bowiem zmienia to, co
nietrwałe i chwilowe, w to, co stabilne i nieprzemijające.
Zainteresowanie Stachury semantycznym aspektem zjawiska rytmu oraz możliwościami wpływania na przebieg czytelniczej percepcji wykazuje wiele podobieństw
z obserwacjami poczynionymi na ten temat przez Arthura Schopenhauera i Henriego Bergsona23. Obaj myśliciele – jako zwolennicy teorii kontemplacji – zwracali
uwagę na jedną funkcję sztuki: na osłabianie przez nią wolicjonalnej aktywności
jaźni podmiotu. Bergson konstatował:
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Ibidem, s. 251. Z kategorią „Się” ściśle związana jest problematyka czasu i przemijania, do których
przezwyciężenia Stachura nieustannie dążył. Jak zauważa P a c h o c k i (op. cit., s. 43), Heidegger
był jednym z filozofów, którzy „przełamali [...] zdroworozsądkowe pojmowanie czasu” i stworzyli
podwaliny pod ontologię fundamentalną. Wyniki jego obserwacji są w wielu momentach zbieżne
z dociekaniami literackimi Stachury. Zob. też K. R u t k o w s k i, Przeciw (w) literaturze. Esej o „poezji czynnej” Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury. Bydgoszcz 1987, s. 213.
Interesującym tropem badawczym byłoby także wskazanie na analogie w rozumieniu roli literatury, zwłaszcza poezji, przez Stachurę i Heideggera. Zob. m.in. M. H e i d e g g e r: Cóż po poecie.
W: Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane. Wybór, oprac., wstęp K. M i c h a l s k i. Warszawa
1977 (przeł. K. W o l i c k i); O źródle dzieła sztuki. Przeł. L. F a l k i e w i c z. „Sztuka i Filozofia”
1992, nr 5.
Zob. W ó j c i k, op. cit., s. 138.
M. G ł o w i ń s k i, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana. Warszawa 1981,
s. 27.
W ó j c i k, op. cit., s. 140. Podkreśl. A. A.
Innym ważnym kontekstem jest w tym przypadku filozofia Wschodu, którą Stachura się fascynował.
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celem sztuki jest u ś p i e n i e aktywnych, czy raczej stawiających opór, sił naszej osobowości i doprowadzenie nas w ten sposób do s t a n u d o s k o n a ł e j u l e g ł o ś c i, w którym zrealizujemy ideę, jaką
nam się sugeruje, albo przeżywamy uczucie analogiczne do uczucia wyrażonego24.

Środkiem w dużym stopniu warunkującym charakter doświadczenia estetycznego towarzyszącego poznaniu dzieła artystycznego jest właśnie rytm, nadający
temu doświadczeniu wymiar niemalże hipnotyczny. Takie ujęcie pozwala przypisać
sztuce walory terapeutyczne, traktować ją jako środek łagodzący cierpienia związane z odczuwaniem samego bytu. Znaczenie elementu rytmicznego w utworach
artystycznych trafnie opisał Wójcik:
Eliminując wyostrzoną świadomość dystansu: odbiorca–nadawca, rytm w konsekwencji odgrywa
rolę w e h i k u ł u przenoszącego treści ponad potencjalnymi interpretacjami czytelnika, chroni przekaz
przed zniekształceniem, warunkuje i wzmacnia siłę przeżycia estetycznego25.

Podobnie funkcję sztuki rozumiał Schopenhauer, uzależniając poziom satysfakcji estetycznej od stopnia zatracenia poczucia świadomości „ja” odbiorcy. Wysuwane przez filozofa postulaty zatarcia granic wytyczanych przez pojęcia podmiotu i przedmiotu oraz wyeliminowania – z obcowania z dziełem – wszelkich zakłóceń
wnoszonych przez wolę, emocje i pragnienia odbiorcy mogły zostać w dużej części
zrealizowane dzięki wykorzystaniu rytmu.
Niezwykle charakterystyczne dla postawy twórczej Stachury dążenie do poznania będącego wynikiem współdziałania zmysłów, intuicji, całego ciała i umysłu, do
totalnego i bezpośredniego odczucia otaczającego świata26, znajdujące wyraz m.in.
w koncepcji czasu literackiego czy w formie tekstów Steda27, przypomina nieco
„romans z rzeczywistością”, który stał się udziałem Mirona Białoszewskiego. Problem
ten sygnalizował Tadeusz Nyczek:
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H. B e r g s o n, O bezpośrednich danych świadomości. Przeł. K. B o b r o w s k a. W: I. W o j n a r,
Bergson. Warszawa 1985, s. 137. Podkreśl. A. A.
W ó j c i k, op. cit., s. 145. Podkreśl. A. A.
Taki sposób odczuwania świata może być pokłosiem uprzywilejowania wyobraźni mitycznej czy
religijnej. Jak stwierdza M. E l i a d e (Sacrum, mit, historia. Wybór esejów. Wybór M. C z e r w i ńs k i. Przeł. A. T a t a r k i e w i c z. Warszawa 1970. Podkreśl. A. A.): „M i e ć w y o b r a ź n i ę – to
znaczy w i d z i e ć ś w i a t w j e g o p e ł n i”. Perspektywa ta korespondowałaby z niewątpliwą
sympatią Stachury dla estetyki ekspresjonistycznej (inspiracje tradycją hymnu kościelnego, obrzędowością, silne zaangażowanie emocjonalne podmiotu tekstowego, nacechowanie etyczne wypowiedzi literackiej, nastrojowość apokaliptyczna). Zob. S z y n g w e l s k i, op. cit., s. 327.
Z. T r z i s z k a (Edwarda Stachury zmagania z samym sobą. áPróba psychografiiñ. „Miesięcznik
Literacki” 1983, nr 7, s. 37. Podkreśl. A. A.) zauważył: „Stachura nieustannie pisał j e d n ą i t ę
s a m ą k s i ą ż k ę, która była d z i e ł e m o t w a r t y m”. Odzwierciedleniem tej tendencji mogłaby
być warstwa językowa dwóch eksperymentalnych opowiadań z tomu Się: Słuchanie oraz Iście. Na
pierwsze z nich składają się 22 wersje zdania: „Się słuchało leżąc na koi bijącego w bulaj wiatru
północnego”, materię drugiego opowiadania współtworzy zaś 21 wariacji na temat zdania: „Się szło
powolutku skrajem drogi straszliwie i cudownie samotnym”. Przypomina to nieco pomysł literacki
A. Camusa wykorzystany w Dżumie – jeden z jej bohaterów przez wiele lat pisze książkę, której
treść stanowi pewne bezustannie modyfikowane zdanie. Ważnym kontekstem jest tu także – odnawiany zarówno przez XIX-wiecznych „poetów wyklętych”, jak i przez chociażby B. Schulza – mit
Księgi. Zob. K. R u t k o w s k i, Próby wypowiedzi zupełnej. Wypowiedź zupełna. Wariant opisowy.
W: Przeciw (w) literaturze, s. 219.
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Wydawało się: żyje, by pisać. Ale tak wówczas rzeczywiście było. Specyfika jego poezji i prozy polegała między innymi na tym, że jak rzadko który pisarz umiał Stachura przetworzyć w literaturę bądź
co; k a ż d y f r a g m e n t e g z y s t e n c j i b y ł g o d n y z a p i s u. Nim programowo uczynił to Białoszewski (w prozie), pierwszy Stachura pisał d o n o s y r z e c z y w i s t o ś c i28.

Poza analogicznymi sposobami manifestowania rudymentarności, niegramatyczności i emocjonalności29 łączy tych dwóch twórców także pragnienie przezwyciężenia czasu pojmowanego linearnie. W chęci oddania „wiecznego teraz”, konstytuującego się na oczach czytelnika, Stachurze pomaga – respektujący równoległość
zdarzeń – czas „infinitus”. Aluzje do zjawiska nieprzerywalnej jedności, opartej na
trwaniu, pojawiają się m.in. w Całej jaskrawości:
Zapomniał ten albo ci, którzy wymyślili czasy proste i czasy złożone: praesens, imperfectum, perfectum, plusquamperfectum, futurum I, futurum II i inne czasy złożone, zapomnieli oni, którzy byli, więc
są i będą, zapomnieli o jednym czasie, w i e c z y s t y m, i n f i n i t u s. Który odmienia się tak: ja być, ty
być, on być, my być, wy być, oni być. Ciepłe nasze oddechy, którzy jeszcze jesteśmy, i zimne teraz oddechy wszystkich, którzy byli, mieszają się ze sobą, całują i płyną razem po utartych szlakach i magistralach, i wszystkich dzikich rubieżach czasu i przestrzeni. To jest w i a t r, n u r t ż y w o t a, Lili Pons30.

Białoszewski często doprowadza do zakłócenia funkcjonujących mechanizmów
językowych, aby osiągnąć postawiony sobie cel – polegający na „zanurzeniu” czytelnika wewnątrz dziejącej się rzeczywistości. Największą przeszkodę stanowi tu
własność języka scharakteryzowana przez Włodzimierza Boleckiego:
[jest to] d y s k r e t n o ś ć (nieciągłość) znaków językowych wobec ciągłości rzeczywistości, którą znaki
opisują, reprezentują, wyrażają. Konsekwencją dyskretności języka jest niemożność wyrażenia przez
język kategorii równoczesności. [...] W języku równoczesność zdarzeń zostaje przełożona na liniową
reprezentację słowną. Język nie tylko segmentuje rzeczywistość, ale i d o k o n u j e s e l e k c j i o r a z
h i e r a r c h i z a c j i jej poszczególnych elementów. [...] „język kłamie wzrokowi” (słuchowi, dotykowi)31.

Wspomniane analogie między koncepcją artystyczną Stachury a praktyką poetycką Białoszewskiego nie zacierają bynajmniej znaczących różnic, jakie daje się
zauważyć, porównując postawy obu pisarzy. Autor Donosów rzeczywistości dążył
głównie do zerwania z konwencją w celu stworzenia własnej poetyki, mieszczącej
się jednak w „granicach literatury”. Stachura natomiast występował przeciw literaturze jako tandetnej atrapie życia i martwej rejestracji bogactwa rzeczywistości 32.

28

29
30
31

32
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T. N y c z e k, Życiodajny, śmiercionośny. „Miesięcznik Literacki” 1980, nr 1, s. 59. Podkreśl. A. A. Odnosząc się do wypowiedzi Nyczka, na prekursorski charakter „totalizujących” idei
Białoszewskiego wskazuje P a c h o c k i (op. cit., s. 34–35, 37) i przypomina, że ich powstanie
można datować już na 1956 r. (Teatr osobny z tomu Obroty rzeczy). Warto zauważyć, iż gest „spisania wszystkiego” zyskał dużą popularność w kręgu polskich twórców, o czym wspomina R. N y c z
(Sylwy współczesne. Kraków 1996, s. 44): „»Spiszę wszystko«, powiadają zgodnie Buczkowski
i Białoszewski, »chcę wszystko zatrzymać«. »Wszystko«, czytamy u Różewicza [...] – bo wszystko jest
warte utrwalenia, odsłaniającego literacki walor »każdego drobiazgu«”.
Zob. S z y n g w e l s k i, op. cit., s. 288.
S t a c h u r a, Cała jaskrawość, s. 20. Podkreśl. A. A.
W. B o l e c k i, Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu międzywojennym – Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej. Wyd. 2, popr., uzup. Kraków 1996, s. 199. Podkreśl. A. A.
Zob. P. M i c h a ł o w s k i, Źródła i ujścia „poezji czynnej”. „Nowe Książki” 1988, nr 5, s. 55.
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Nieufność Steda wobec instytucji literatury33 i – przede wszystkim – języka ma
ścisły związek z jego przemyśleniami na temat mechanizmu powstawania znaczeń
w obrębie kultury europejskiej, z refleksją nad problemem r e p r e z e n t a c j i.
Człowiek-nikt, podzielając niewątpliwie stanowisko samego autora, konstatuje:
Co znaczy mistyka? Moglibyśmy zajrzeć raz do jakiegoś słownika [...], ale chyba tylko po to, żeby
się dowiedzieć, że się niczego z nich nie dowiemy. Bo w s z y s t k i e s ł o w n i k i t ł u m a c z ą t o s a m o
p r z e z t o s a m o. Szuka się pod hasłem: mistyka, wyjaśnienie brzmi: nadzmysłowość, nadprzyrodzoność; szuka się pod hasłem: nadprzyrodzoność, wyjaśnienie brzmi: mistyka. Tak to wygląda, i to w wielkim, oszczędnym skrócie. Człowiek sfabrykowany z papieru zadowoli się tym, że trochę papieru przeżuł,
nakarmi się tym i będzie dalej tym karmił się. Ale człowiek uważny, z krwi i kości, zwymiotuje to i więcej
się na to nabrać nie da. Prawidłowo, poprawnie słowniki winny nazywać się: t a u t o l o g i a r z e34.

Nieadekwatność tradycyjnego sposobu ujmowania rzeczywistości najwyraźniej
dochodziła do głosu poprzez zestawienie z obcym kontekstem kulturowym. Ernest
Fenollosa, autor eseju The Chinese Characters as a Medium for Poetry (opublikowanego po jego śmierci przez Ezrę Pounda), wskazywał na zalety języków ideograficznych, poddając krytyce zachodni sposób definiowania:
Definicja europejska jest zawsze ucieczką od rzeczy prostych, które definiujący doskonale zna,
w rejony nieznanego, to znaczy w rejony coraz bardziej i bardziej odległej abstrakcji.
Jeśli zatem pytasz, co to jest czerwień, Europejczyk odpowiada, że to kolor.
Jeśli pytasz, co to jest kolor, mówi, że drgania lub refrakcja światła, lub efekt rozszczepienia widma.
Jeśli zaś pytasz, co to drgania, odpowiada, że przejaw energii lub przejaw czegoś tam – i w końcu
dochodzi do sposobu istnienia (lub nieistnienia) bytu. W każdym razie do miejsca, w którym obaj nie
czujecie już gruntu pod nogami35.

Oczywiście Sted nie miał prawdopodobnie świadomości istnienia związków
między jego sposobem użycia języka a strukturą języków ideograficznych, nie wnikał w naturę owego mechanizmu k o n w e r g e n c j i36. Nie zmienia to jednak faktu,
że czerpał – intuicyjnie – z metod wzbogacania znaczeń, o których wspomina się
w ABC czytania37.

33

34
35

36

37
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Z pewnością większą ufność poety wzbudziłaby Derridiańska koncepcja literatury, rozumianej nie
tylko jako przestrzeń zinstytucjonalizowanej fikcji, ale także jako fikcyjna instytucja, która – zmierzając do przekroczenia samej siebie – z zasady pozwala p o w i e d z i e ć w s z y s t k o. Zob. Ta
dziwna instytucja zwana literaturą. Z Jacquesem Derridą rozmawia Derek Attridge. Przeł.
M. P. M a r k o w s k i. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11/12, s. 180.
S t a c h u r a, Fabula rasa, s. 60–61. Podkreśl. A. A.
E. F e n o l l o s a, The Chinese Characters as a Medium for Poetry. Cyt. za: E. P o u n d, ABC czytania. Przeł. K. B i s k u p s k i. W zb.: Nowa krytyka. Antologia. Wybór H. K r z e c z k o w s k i. Wstęp,
oprac. Z. Ł a p i ń s k i. Warszawa 1983, s. 43. E. S t a c h u r a znał tekst Pounda, czego potwierdzeniem jest chociażby cytat z tego utworu pojawiający się w jednym z felietonów ze zbioru Wszystko jest poezja. Opowieść-rzeka (Warszawa 1975), zatytułowanym W labiryncie świata bez wijącej
się nitki Ariadny cytatów ciąg jak wędrowny ptaków klucz.
D e r r i d a (Ta dziwna instytucja zwana literaturą, s. 202) określa wspominane tu zjawisko mianem
„paradoksalnej historyczności”, odnosząc je do sytuacji, gdy „Pisarz może być nieświadom swojego
stosunku do tradycji historycznej, która go kształtuje lub którą przekształca, wynajduje, przemieszcza”.
Pound wyróżnił trzy sposoby wzbogacania znaczeń, jakie można przenieść do języka zachodniego
bez uciekania się do definiowania słów poprzez inne słowa: fanopea (gdy intensyfikuje się semantykę języka, narzucając wyobraźni wzrokowej przedmioty); melopea (gdy budzi się emocje za po-
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Na dorobek prozatorski Stachury wpłynęła także w dużym stopniu literatura
iberoamerykańska. Miał on okazję zapoznać się z twórczością hiszpańskiego kręgu
kulturowego niejako z pierwszej ręki, zajmował się też jej tłumaczeniem. Przełożył
wiersze Jorgego Luisa Borgesa38 i opowiadania Juana Carlosa Onettiego39. Wśród
rękopisów poety znajdują się również niepublikowane przekłady opowiadań Julia
Cortázara (z tomu Ostatnia runda) oraz powieści Sto lat samotności Gabriela Garcíi
Márqueza40. Istotną inspiracją dla Stachurowej koncepcji czasu literackiego mogły
być osiągnięcia artystyczne Borgesa, który umiejętnie wskazywał w swoich utworach
na pozaczasowość zdarzeń:
Zgiełk placu zostaje za mną i wchodzę do Biblioteki. W niemal fizyczny sposób odczuwam grawitację książek, pogodny nastrój ładu, czas, na którym dokonano sekcji i magicznie zakonserwowano [...].
Przypominam sobie, że w tym miejscu już kiedyś przyszła mi na myśl ta retoryczna figura i potem inne
określenie, które również definiuje kontur, „jałowy wielbłąd” z Pieśni do Księżyca, i potem heksametr,
ten z Eneidy, w którym użyta jest ta sama figura, w sposób jeszcze doskonalszy: „Ibant obscuri sola sub
nocte per umbras”. [...] Wchodzę; [...] wręczam panu tę książkę. Jeżeli sam siebie nie oszukuję, to pan,
Lugones, nie czuł do mnie niechęci i byłoby panu przyjemnie, gdyby jakiś mój tekst zyskał pańskie
uznanie. [...] przewraca pan kartki i z aprobatą odczytuje jakiś wiersz [...]. W tym miejscu r o z p u s zc z a s i ę m ó j s e n, jak woda w wodzie [...]. Tak to jest (mówię sobie), lecz jutro ja też umrę i p om i e s z a j ą s i ę n a s z e c z a s y, i k o l e j n o ś ć d a t i z d a r z e ń z g u b i s i ę w s f e r z e s y mb o l i [...]41.

Znajomość spuścizny autorów z kręgu kultury iberoamerykańskiej mogła ponadto zdeterminować zainteresowanie Steda zjawiskiem „centonizacji”. Co istotne,
gatunek centonu – „będący wytworem schyłkowej literatury epoki bizantyjskiej [...],
kształtowany z urywków [...], posiadający własną poetykę normatywną [...]” i stanowiący przykład związków tekstowych oraz swoisty rezultat intertekstualności42
– zostaje u Stachury przystosowany do prezentacji wyimków pochodzących w znacznej mierze od niego samego (bądź jego alter ego literackich). Najbardziej autointertekstualny utwór Steda to Wszystko jest poezja, w którym pojawiają się dwa eseje
zbudowane na podobieństwo centonu (W labiryncie świata bez wijącej się nitki

38
39
40
41

42
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mocą dźwięku i rytmu wypowiedzi); logopea (oba efekty jednocześnie). Zob. W ó j c i k, op. cit.,
s. 293–294.
J. L. B o r g e s, Antologia osobista. Przeł. E. S t a c h u r a, A. S o b o l - J u r c z y k o w s k i, Z. C h ąd z y ń s k a. Kraków 1974.
J. C. O n e t t i, Historia kawalera z różą i ciężarnej dziewicy z Liliputu. Przeł. R. K a l i c k i, E. S t ac h u r a. Warszawa 1977.
Rękopisy znajdują się w Muz. Lit. (inw. 2556).
J. L. B o r g e s, Dla Leopolda Lugones. W: Antologia osobista, s. 64. Podkreśl. A. A. Hipotezę R u tk o w s k i e g o (Próby wypowiedzi zupełnej, s. 222), że koncepcja „wypowiedzi zupełnej” została
przez Stachurę zaczerpnięta od Borgesa, mógłby potwierdzać chociażby następujący fragment
z opowiadania argentyńskiego twórcy Alef (w: Alef. Przeł. Z. C h ą d z y ń s k a, M. P o t o k - N y c z.
Warszawa 2003, s. 177–178. Podkreśl. A. A.): „W tym bezmiernej wielkości momencie ujrzałem
miliony zdarzeń przecudownych i straszliwych; nic jednak nie zdumiało mnie tak, jak to, że wszystkie one zajmowały to samo miejsce, ani nie nakładając się na siebie, ani nie będąc przezroczyste.
Wszystko, co ujrzały moje oczy, b y ł o r ó w n o c z e s n e – to, co opiszę, będzie sukcesywne, bo
taką ma naturę język. Mimo to coś niecoś udało mi się uchwycić”.
T. C i e ś l i k o w s k a, Tekst intertekstualny. Tekst – kontekst – intertekst (sytuacje graniczne).
W: W kręgu genologii, intertekstualności, teorii sugestii. Warszawa–Łódź 1995, s. 103.
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Ariadny cytatów ciąg jak wędrowny ptaków klucz43 i W labiryncie świata z niewyraźnie wijącą się nitką Ariadny cytatów dalszy ciąg jak wędrowny ptaków klucz44).
Na zawartość tych esejów składają się fragmenty książek różnych autorów, a między
owymi fragmentami występują quasi-cytaty wygłaszane przez bohaterów-narratorów
dzieł prozatorskich Stachury: przez Edmunda Szeruckiego i przez Janka Praderę.
Do pozostałych esejów z tego zbioru – przypominających swoją konstrukcją
raczej opowiadania – można zastosować określenie „centonowa mowa”, które odnosi się do praktyki przeplatania dzieł literackich przytoczeniami różnego rodzaju –
odcinkami innych tekstów: cytatami, parafrazami, pastiszami, ogólnie rzecz biorąc:
zapożyczeniami 45. Owe zapożyczenia mają u Stachury bardzo często charakter
autocytatów (z wierszy, piosenek, opowiadań, powieści, tłumaczeń) i pełnią funkcję
cyklotwórczą46. Ostatecznie więc, pisząc przez całe życie jedną i tę samą książkę47,
poeta najchętniej korzystał z zasobów własnej twórczości, która stanowiła najbardziej
adekwatną realizację jego koncepcji artystycznych. Można przypuszczać, że dystans,
z jakim autor Całej jaskrawości odnosił się do szukania powinowactw między idiomem Márqueza a chociażby tym Jamesa Joyce’a, przenikał także do przemyśleń
Stachury na temat własnego dorobku i prób jego interpretacji:
O literackich modelach Márqueza mówią krytycy, że są nimi: Joyce, Virginia Woolf i William Faulkner. Ale i to, jak prawie wszystko u krytyków, szyte jest grubą nicią. J e s t p i s a r z, w i ę c n a l e ż y
m u w y n a l e ź ć d r z e w o g e n e a l o g i c z n e. A ponieważ pisarz jest znakomity, więc odpowiednio
i gałęzie czy lepiej konary genealogiczne drzewa winny być znakomite. Więc: Joyce, Virginia Woolf,
William Faulkner. Tak jakby nie można było zwyczajnie stwierdzić, że Gabriel García Márquez jest po
prostu jedyny w swoim rodzaju. Jak jedynymi są: Joyce, Woolf, Faulkner czy Onetti, Lezama Lima,
Lautréamont, Leopold Buczkowski, by wymienić kilku ze sporej liczby jedynych48.

Nietrudno zatem zauważyć, że – poszukując istotnych dla Stachury źródeł
inspiracji – sprzeniewierzyłam się intencji autora. Podjęcie próby scharakteryzowania jego dokonań w świetle tradycji literackiej i filozoficznej – zwłaszcza przy
uwzględnieniu mnogości nawiązań, z jakimi mamy w tym przypadku do czynienia – było jednak nieuniknione ze względu na niepodważalność tezy o ścisłej relacji sztuki i otaczającej rzeczywistości. Takie ujęcie nie stoi, rzecz jasna, w sprzeczności z przekonaniem o silnym nasyceniu prozy Stachury pierwiastkiem indywidualnym, który – zgodnie z twierdzeniem Jacques’a Derridy – może w pełni dojść
do głosu wyłącznie w wyniku otwarcia się na historię, kontekst i gatunek49.

43
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E. S t a c h u r a, W labiryncie świata bez wijącej się nitki Ariadny cytatów ciąg jak wędrowny ptaków
klucz. W: Poezja i proza. Red. K. R u t k o w s k i. T. 4. Warszawa 1975.
E. S t a c h u r a, W labiryncie świata z niewyraźnie wijącą się nitką Ariadny cytatów dalszy ciąg
jak wędrowny ptaków klucz. W: jw.
Zob. T. C i e ś l i k o w s k a, Centon i centonowa twórczość. W: W kręgu genologii, intertekstualności,
teorii sugestii, s. 155.
Zob. P a c h o c k i, op. cit., s. 161–169.
Zob. E. S t a c h u r a, Miłość, czyli życie i zmartwychwstanie Michała Kątnego, zaśpiewana, wypłakana i w niebo wzięta przez edwarda stachurę. W: Poezja i proza, t. 5 (1982), s. 384: „Jedną
książkę w życiu można napisać [...], jedną piosenkę ułożyć, raz się zakochać i jednym życiem żyć,
jednotorowym. Ponadto [...] wszystko jest rozpustą”.
S t a c h u r a, rękopis. Cyt. za: P a c h o c k i, Stachura totalny, s. 21. Podkreśl. A. A.
Zob. Ta dziwna instytucja zwana literaturą, s. 217 (ostatnie podkreśl. A. A.): „Absolutna, absolut-
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Abstract
ANNA AL-ARAJ Jagiellonian University, Cracow
EDWARD STACHURA’S PROSE WRITINGS IN THE LIGHT OF LITERARY
AND PHILOSOPHICAL TRADITION
The present article ponders upon the connections between Edward Stachura’s selected ideas developed
in his prose pieces and the reflections of Western European, American and Latin-American philosophers
and men of letters (e.g. Arthur Schopenhauer, Henri Bergson, Ralph W. Emerson, Martin Heidegger,
Adam Mickiewicz, Miron Białoszewski, Jorge Luis Borges). Indications of the dependencies and affinities
allow to place Sted’s creativity – difficult to classify due to its autonomy – in a broader cultural context
and to show its phenomenon as a consequence of solutions practiced earlier by other authors.

nie czysta jednostkowość, jeśli taka istnieje, nigdy by się nie mogła ujawnić, a przynajmniej nie
byłaby dostępna w czytaniu. Czytelność uwarunkowana jest p o d z i a ł e m, u c z e s t n i c t w e m
i p r z y n a l e ż n o ś c i ą. Tak więc dzieli się ona i bierze u d z i a ł w gatunku, rodzaju, kontekście,
znaczeniu, pojęciowej ogólności znaczenia etc. Z a t r a c a s i ę, b y s i ę z a p r e z e n t o w a ć”.
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DWUZNACZNOŚĆ EKSPERYMENTU O KATEGORII „ODWRÓCONEGO
SACRUM” W DYSKURSIE KRYTYCZNYM JANA BŁOŃSKIEGO*
B ł o ń s k i: W istocie jednak wszyscy – katolicy i niekatolicy –
chcemy być zbawieni.
P u z y n a: Ja nie. Czy to czasem nie podważy twojej tezy?
B ł o ń s k i: Wszyscy jesteśmy istotami metafizycznymi. Ty też.
Socjolog Czerwiński też.
T u r o w i c z: A Kotarbiński?
C z e r w i ń s k i: Też, i to w wysokim stopniu.
P u z y n a: No, to stwierdzenie jest w stanie mnie załamać1.

„Bluźniercy” i „wariaci”
1
Błoński debiutował kilkakrotnie. Nie w rozumieniu rzeczywistego debiutu – ten
mógł być, oczywiście, tylko jeden i taki też był: na łamach prasy pierwsze publikacje tego autora ukazały się w 1949 roku. Figura „wiecznego debiutanta” – by użyć
tu określenia Janusza Margańskiego, zastosowanego przez niego w odniesieniu do
Witolda Gombrowicza2 – dobrze jednak przystaje do Błońskiego. Za powtórny jego
debiut wolno więc, jak sądzę, uznać Zmianę warty, za kolejny – obszerną książkę
o Sępie Szarzyńskim; za następny – Romans z tekstem; za ostatni wreszcie (ale czy
naprawdę?) – Kilka myśli co nie nowe. Za każdym razem Błoński jakby zaczynał się
raz jeszcze: i choć można – patrząc z zewnątrz po latach – zaobserwować pewną
logikę wynikania, prześledzić drogę koncepcji, to w autokomentarzu eseisty dotyczącym działalności krytycznej na plan pierwszy wysuwają się kategorie dużo
mocniej naznaczone radykalizmem, podważające porządek koncyliacji, tak często
stosowany w odniesieniu do tego twórcy; każdy kolejny początek wymaga bowiem

*

Artykuł został przygotowany w ramach prac nad projektem finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/N/HS2/01278.
Pierwszą wersję tekstu przedstawiłam podczas zebrania Ośrodka Badań nad Awangardą Wydziału Polonistyki UJ. Uczestnikom tego spotkania bardzo dziękuję za dyskusję i za uwagi, które pozwoliły na dalsze uzupełnienia pracy.

1

Rozmowy o dramacie. Dramat religijny XX wieku. „Dialog” 1958, nr 6, s. 104.
J. M a r g a ń s k i, Gombrowicz – wieczny debiutant. Kraków 2001.

2

I-5.indd 61

2017-12-14 14:32:47

62

Rozprawy i Artykuły

wpierw mocnego zaprzeczenia, może nawet odcięcia, na pewno zaś – głębokiego
wysiłku rewizji. I Błoński jako autor nowej książki nie jest tożsamy z Błońskim –
autorem tomu poprzedniego.
W słowniku krytyka zawsze bardzo ważnym terminem pozostawała „autentyczność”, Błoński poszukiwał jej u autorów, których darzył zainteresowaniem (ryzykując swego rodzaju przerysowanie, dałoby się nawet powiedzieć, że było to jedno
z jego głównych oczekiwań wobec twórczości jako takiej), w równym stopniu wymagał jej jednak od siebie jako człowieka piszącego. Ma to określone konsekwencje
dla sposobu myślenia o jego szeroko rozumianej działalności krytycznoliterackiej
czy eseistycznej: tłumaczy przede wszystkim niejako piętrową jej strukturę; uzasadnia jedną z podstawowych technik Błońskiego, jaką było dodawanie nowych
treści do wcześniejszych spostrzeżeń; wchłanianie dawniej opublikowanych szkiców
przez następne książki. Wyjaśnia nieustanny ruch poprawiania samego siebie
i dopisywania kolejnych dopowiedzeń czy eksplikacji.
Czego twórca szukał? Lepszych narzędzi, to pewne, trafniejszych diagnoz, obserwacji bardziej może przylegających do migotliwie zmieniającej się rzeczywistości.
Co ważniejsze jednak – stale był na tropie takiej formuły krytyki, jaka nie fałszowałaby jego własnego doświadczenia; otwarty na świat zewnętrzny i jego przemiany, nie zapominał Błoński o tym, że krytyka ma sens o tyle, o ile potwierdzają ją
przeżycia samego komentatora; nie tylko stanowi kronikę literatury czy kultury,
ale i – jak chciał kiedyś Oscar Wilde – jest „jedyną cywilizowaną formą autobiografii”3. Samoświadomość twórcy Zmiany warty w tym zakresie okazywała się pewnie
bardziej rozwinięta niż u innych i dość szybko zaczęła ulegać sproblematyzowaniu.
W dzienniku z 1968 roku Błoński pisał:
Może i nie byłoby bez pożytku, gdybym umiał pokazać, jak rozszczepiały się – we mnie, ale zapewne nie ja jeden byłem w takim położeniu – przeświadczenia, które powinny były utrzymywać się, jeżeli
nie w równowadze, to przynajmniej w określonym związku. Z jednej strony, wiara w tradycyjnej formie – zwłaszcza na początku, kurczowo trzymająca się, niczym zaklęcia, określonych formuł, dogmatów,
wskazań moralnych – z drugiej cała działalność intelektualna, będąca nie tyle grą, ile dociekaniem dziedzin nieznanych... dociekaniem zawsze w nawiasie, zawsze możliwym do odwołania. Przeto mogę powiedzieć, że byłem nieuczciwy intelektualnie i nawet niektórzy z moich przyjaciół niejasno to widzieli. Źródło
„akademizmu” mojego w tym właśnie. W ujmowaniu formuł, odkryć, przeświadczeń intelektualnych jako
narzędzi [...], jako rzeczy w istocie, ponieważ mogłem je wziąć do ręki i odrzucić, jak odrzuca się rzecz,
patrzeć na nie z boku, jak na rzecz; natomiast nie można odrzucić siebie, swego doświadczenia, swego
lęku. L. twierdził, że dopiero ostatnimi czasy – w szkicach o Norwidzie, o Sępie etc. – zaczęło wyglądać
moje „ja” prawdziwsze: nie jestem jednak pewien, czy to istotnie najlepsze moje rzeczy4.

Daleko szła ta samokrytyka – Błoński bowiem potrafił uchwycić paradoks:
ruchliwości intelektualnej, poświadczonej przecież mnóstwem tekstów napisanych
przez niego do tego czasu, przeciwstawiał nieruchomość dogmatu, rozumianą jako
ucieczka w pewniki, nie domagające się żadnego uzasadnienia. Oskarżał się przy
tym głównie o brak uczciwości intelektualnej, którego początków należałoby szukać
w mechanizmach petryfikacji i znieruchomienia; wytykał samemu sobie to, że nie
3
4
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umie pogodzić najbardziej osobistych przeżyć z działalnością umysłu, co więcej – że
nigdy porozumienia między tymi sferami nie szukał. Wiara – mówił, dotykając spraw
najgłębiej intymnych – a i owszem, ale zbyt często sprowadzona do dogmatu,
usztywniona; lecz dzięki temu bezpieczna. I fascynacja myślą – tak pociągającą
dlatego właśnie, że nie traktowaną zbyt poważnie; fascynacja będąca rodzajem
niczym nie poświadczonej pracy intelektu, zachwyconego kryjącymi się w nim
możliwościami konceptualizacji.
Wyrzucał sobie zatem Błoński – zapewne niesprawiedliwie – tak naprawdę to,
że żadnego z wymienionych obszarów nie traktuje do końca serio. Jeżeli bowiem
(dopowiedzmy, co pozostaje tu ukryte) udałoby mu się z najwyższą powagą nad
tymi kwestiami zastanowić, musiałby dokonać znaczącej rewaloryzacji: wiara zyskałaby na dynamice, myślenie zaś – na swoiście rozumianej stabilności, nie miałoby już w sobie wiele z czczej i rozproszonej gonitwy, raz po raz chwytającej się
nowych tematów, potwierdzałoby natomiast kształt najistotniejszego doświadczenia,
niejako je dokumentując i uspójniając. Szukał więc Błoński również takiej formuły, która scaliłaby myśl – z życiem. Gotowa jestem postawić tezę, że cała późniejsza
krytyka tego autora wynika z przepracowania owych prostych założeń sformułowanych pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku w dzienniku: stanowi próbę
przełożenia osobistych obsesji na język intelektu, jest poszukiwaniem formy,
w której myśl tę można powierzyć czytelnikowi. W katalogu owych obsesji intuicje
metafizyczne zajmują jedno z głównych miejsc, w konsekwencji zaś należą do najważniejszych tematów Błońskiego jako krytyka.
Skala intymizacji jego dyskursu krytycznego zwiększa się przy tym wyraźnie
z czasem i jeżeliby zaufać opinii Andrzeja Sulikowskiego, twierdzącego, że dla Błońskiego rozproszone teksty nie miały większego znaczenia, ufał on treściom pomieszczonym w książkach5 – to za otwartą wykładnię tych przekonań można by uznać
dopiero Kilka myśli co nie nowe (1985). Pisał po ich ukazaniu się Krzysztof Mętrak:
„Jan Błoński doszedł do fazy »metafizycznej« i – nieco paradoksalnie – przywróciło
go to, na wyższym piętrze, całkiem aktualnym potrzebom czytelniczym”6. Sęk w tym,
że owa „faza metafizyczna” u Błońskiego trwała już – na poziomie, który byłby poświadczony tekstowo – co najmniej od lat 20, tyle że regularnie usuwana z pola
widzenia przez większość współczesnych mu komentatorów, konsekwentnie pomijających ową dominantę myślenia. Moim dzisiejszym celem jest próba zastanowienia się nad genealogią części pojęć występujących w tym projekcie, pokazania,
z jakich tradycji były one wyprowadzane, a także rozważenia, jak wykorzystywał je
Błoński do oceniania kultury polskiej – której wyrzucał przecież (za Stanisławem
Brzozowskim) – fundamentalną antymetafizyczność.
2
Z wielu wątków pojawiających się w pisarstwie Błońskiego w latach sześćdziesiątych
XX wieku odnoszących się do zarysowanej problematyki wybieram w tym miejscu
5
6
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tylko takie, które dotyczą szeroko rozumianego eksperymentu7. Sądzę bowiem, że
w owym czasie działalność intelektualna krytyka opierała się w dużej mierze na
jednym ważnym zabiegu: radykalnej przebudowy własnego projektu myślenia
o kulturze w nawiązaniu do tradycji (jak to brzmi!) francuskojęzycznej awangardy
sensu largo. Interesują Błońskiego w niej przy tym dwa nurty – powiązane ze sobą,
ale jednak nie tożsame. Podstawę pierwszego z nich stanowią akty zwielokrotnionego świętokradztwa czy bluźnierstwa, przez negację i zaprzeczenie wzmacniającego i uwiarygodniającego sacrum (te kategorie uruchamiać będzie krytyk, pisząc
o twórczości Jeana Geneta czy Michela de Ghelderode’a8), drugiego zaś – próby
przywrócenia sakralności samej kulturze (stąd u autora Zmiany warty Antonin
Artaud, Marcel Proust, wizja powieściowego arcydzieła – pragnienie i marzenie
o totalności). Mówiąc inaczej, Błoński zajmuje się przedstawianiem kondycji mieszkańców Ziemi Ulro9 (i słusznie wyczuwa, że istotą tej kondycji jest rozpaczliwa
dialektyka wiary i niewiary), bardziej jednak od Czesława Miłosza zdaje się ufać
temu, że kultura wypracowała niegdyś jeszcze rzeczywiste przeciwciała – i okazuje
się jakoś urzeczony radykalizmem negacji, projektem, który często musi balansować
na pograniczu choroby i szaleństwa.
Koncepcja „odwróconego sacrum” – w pełni rozwinięta i sformułowana dopiero
w szkicu To co święte, to co literackie – była przez Błońskiego obmyślana co najmniej

7

8

9
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Decyzję taką podyktowało przede wszystkim przeświadczenie, że skoncentrowanie się na zespole
pochodzących z lat sześćdziesiątych XX w. prac Błońskiego dotyczących baroku – a więc głównie
na książce o Sępie Szarzyńskim – temat ten by niepotrzebnie upraszczało, bo są to teksty krytyka,
w których problematyka owa została poruszona z oczywistych względów. Zob. stanowisko K. D y bc i a k a (Kilka myśli o Janie Błońskim. W: Wokół czy w centrum literatury? Studia o krytyce i eseju.
Warszawa 2016) – w podobny sposób wyznaczał on dynamikę zainteresowań Błońskiego, ale
inaczej uzasadniał fakt stosunkowo późnego otwartego eksponowania wyraźnie chrześcijańskiej
podszewki myślenia w pismach tego autora. Dybciak przede wszystkim zwracał uwagę na kontekst
sytuacyjny: akcentował znaczenie uwarunkowań politycznych i światopoglądowych (katolicyzm
jako wybór pozostający w kontrze względem postaw wyraźnie zlaicyzowanej większości). Podkreślał
przy tym, że w stanowisku Błońskiego można odnaleźć ślady wchodzenia w rolę „kryptokatolika”,
zdającego sobie sprawę z faktu, iż jego argumentacja będzie miała większą siłę oddziaływania, gdy
uwolniona zostanie od brzemienia nachalności i – co ważniejsze nawet – gdy forsowana będzie
przez osobę uczestniczącą w życiu kulturalnym, cieszącą się uznaniem i autorytetem (ibidem,
s. 275–276). W moim przekonaniu czynniki zewnętrzne nie miały tak dużego znaczenia, wielopoziomowe strategie pseudonimowania tematyki religijnej i ostrożnego jej wprowadzania w różnych
postaciach czytam bowiem nie tyle jako rodzaj gry z oczekiwaniami odbiorcy (w tym: cenzury), ile
raczej jako zapis procesu obejmującego wewnętrzne dojrzewanie do zmierzenia się z problematyką,
która wydaje się doświadczeniem fundamentalnym.
Celowo pomijam w tym miejscu najważniejsze teksty Błońskiego dotyczące teatru absurdu, tj.
głównie analizy i interpretacje twórczości E. Ionesco i S. Becketta. Teksty te zostały wnikliwie
omówione przez M. S u g i e r ę (Błoński w oparach absurdu. W  zb.: Jan Błoński... i literatura
XX wieku, s. 79), co istotniejsze jednak – mieszczą się one tak naprawdę w innym porządku. Zgadzam się bowiem z bardzo trafnym komentarzem przywołanej badaczki, która – przedstawiając
metodę stosowaną przez Błońskiego w odniesieniu do tego tematu – podkreślała zaskakujący chłód
owych rozważań (spokrewniający je z „poetyką normatywną”), by wskazać, że ten dystans jest
zabiegiem w pełni celowym, jakby autor „obawiał się, że wykładając ich [tj. Ionesco i Becketta]
racje, wsączy w dusze swoich czytelników naganny sceptycyzm czy wręcz – nihilizm” (ibidem, s. 79).
Jest to sformułowanie nieco ahistoryczne, bo w chwili, gdy Błoński rozpoczynał tę refleksję, Ziemia
Ulro Cz. M i ł o s z a jeszcze nie istniała, została opublikowana dopiero w 1977 roku.
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od połowy lat sześćdziesiątych XX wieku. Jej zarys wykładał krytyk po raz pierwszy
w liście do Anny Micińskiej, powołując się na doświadczenie pracy z Konradem
Swinarskim10, na którego potrzeby przygotowywał nowe tłumaczenie Pokojówek
Geneta. Pisał wówczas:
Swinarski jest człowiek niegłupi. Ponieważ poszliśmy zaraz na obiad, wyznał, upraszczając nieco
sprawę – że interesuje go tylko bluźnierstwo, tzn. pretensje do Pana Boga za to, że „tutaj” tak nieszczególnie urządzone; ten metafizyczny jęk, który nie był kabotyński, tylko jakoś wstydliwie z siebie wydarty, znajduje zresztą pokrycie w sposobie, w jaki [Swinarski] poprowadził sztukę reżyserską; i Genet jest
zresztą podobny. Daje to do myślenia w tym sensie: że odnajduję może nie to samo, ale podobną fascynację „odwróconym sacré” u tak wielu ludzi, i najwybitniejszych. Zdaje sobie Pani sprawę, że, by pozostać w teatrze, i Brookowi o to chodzi, i Artaudowi, i oczywiście Grotowskiemu, gdzie nawet najświadomiej (chociaż trudno to explicite rozważać, zważywszy na okoliczności). C z y ż b y w i ę c, p ó k i E ur o p a E u r o p ą, n i e p o t r a f i s i ę o n a w y p l ą t a ć z w ł a s n e j r e l i g i i, c h o ć b y z j e j
„c z a r n e g o” b r a k u, a n t y r e l i g i i – c z y ż b y, m ó w i ą c p o p r o s t u, o n a b y ł a s w o j ą
r e l i g i ą – i n a w e t w j e j o d w r ó c e n i u o d n a j d y w a ł a j e s z c z e s w ą t o ż s a m o ś ć,
k t ó r a j e j n i e p r z e s t a j e z r e s z t ą u c i e k a ć? Mnie to o tyle nie dziwi, że tak od dawna podejrzewałem (i, chociaż to może Panią zaskoczyć, właśnie studia nad Sępem bardzo mnie w tym umocniły)
– co mnie zaskakuje, to to, że u tylu ludzi odnajduję analogiczne troski... oczywiście w zupełnie innym,
i zapewne lepszym i płodniejszym, wydaniu. Nasuwa się mnóstwo zawrotnych myśli, marzeń i przypuszczeń, zwłaszcza jeżeli zestawić problem z przyszłością sztuki w ogóle (Witkiewicz, oczywiście), ze
sprawą kultury masowej (czytałem książkę Morina właśnie, którą ośmielam się zalecać), z zadziwiającymi fenomenami, które i na Wschodzie, i na Zachodzie niewyraźnie się rodzą. Ale to już wychodzi
właściwie poza listowne porozumienie, bo lęk zdejmuje przed pisaniem głupstw tak bardzo niejasnych.
Co pewne, to przyspieszony proces rozszczepiania się kultury naszej na coraz bardziej oddalające się
dziedziny i kierunki: ucieczka mgławic. Że nic dobrego z tego nie wyniknie, to też pewne11.

Odnajdujemy więc w tej koncepcji (ledwie tu szkicowanej) od razu to, co stanowi jej sedno: przeświadczenie, że religia – konkretnie zaś chrześcijaństwo – jest
dla Europy tak ważkim punktem odniesienia, iż nie umie go ona odtrącić; nawet
radykalna negacja okazuje się bowiem pozostawaniem w ścisłym związku; język
kategorii religijnych organizuje naszą wyobraźnię. Julia Kristeva powie po latach:
„byt mówiący to byt wierzący”12, a Błoński wciąż krążyć będzie wokół pytania zadanego przez nią z taką jasnością – o „niewiarygodną potrzebę wiary”, o słowniki
antyreligii, o to, jak (pozornie zsekularyzowana) wyobraźnia Europejczyków będzie
10

11
12
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Kontakty Błońskiego z K. Swinarskim wnikliwie przeanalizował – na podstawie rozproszonych
tekstów – G. N i z i o ł e k (Błoński o Swinarskim. Od „Wyzwolenia” do uwolnienia. „Wielogłos”
2014, nr 4). W dokonanej przez niego rekonstrukcji myśli krakowskiego krytyka dwa aspekty
wydają mi się szczególnie znaczące: 1) zwrócenie uwagi na wyraźnie konserwatywny wymiar wypowiedzi komentatora, niejako „temperującego” autokomentarz Swinarskiego, a zarazem łagodzącego bądź nawet anihilującego jego radykalizm polityczny; 2) wyeksponowanie ambiwalencji zainteresowań Błońskiego, który chciał teatr Swinarskiego czytać, z jednej strony, przez pryzmat
mocno akcentowanej metafizyki, z drugiej wszakże – również przez to, co niskie, zaprzeczające
wzniosłości: „[...] Błońskiego ciekawił także cynizm Swinarskiego, jego skłonność do zohydzania
tego, co zbyt harmonijne, zdolność do manipulowania cudzymi emocjami, przewrotna radość ze
szczucia na siebie aktorów. Wszystkie te dosadne określenia (»zohydzanie«, »manipulacja« i »szczucie«) pochodzą od Błońskiego” (ibidem, s. 27). W świetle omawianych tu przeze mnie poglądów
krytyka owa podwójność nie dziwi, wprost przeciwnie – pokazuje raczej, jak bardzo konsekwentne
było to myślenie, mocno wyczulone na coś, co wolno chyba nazwać zanieczyszczeniem sacrum.
J. B ł o ń s k i, list do A. Micińskiej, z 15 XII [1966]. Archiwum A. Micińskiej. Bibl. Narodowa w Warszawie. Podkreśl. M. Sz.
J. K r i s t e v a, Ta niewiarygodna potrzeba wiary. Przeł. A. T u r c z y n. Kraków 2010, s. 19.
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starała się odnaleźć dla siebie jakiś rodzaj ersatzu, niebezpiecznie pociągający,
nawet (a może zwłaszcza) dla najbardziej prawowiernych. Pytania Błońskiego
w ogóle nie dotyczą przyczyn buntu, nie idą – jak u Swinarskiego, przywołanego
w cytowanym liście – w stronę „pretensji do Pana Boga za to, że »tutaj« tak nieszczególnie urządzone”, odsuwają na boczny tor wielość drastycznych doświadczeń
XX wieku. Uwaga piszącego zawsze będzie skoncentrowana na czym innym: na
negatywistycznym ujęciu konfesji, na skrajnym radykalizmie tej paradoksalnej
apofatyki. Jeśli bowiem nawet nie kryje się w tych próbach jedyne możliwe dziś
ujęcie doświadczenia religijnego, to niewątpliwie – wedle odczytania dokonywanego
przez Błońskiego – zamyka się w nich doznanie szczególnie prawdziwe: poświadczone głębią indywidualnego przeżycia. Grymas protestu wydaje się więc szczerszy
od frazesu afirmacji.
3
Komentatorów Błońskiego – także tych zupełnie współczesnych – zawsze interesowali raczej właśnie ci „bluźniercy” niż „wariaci”. Nic w sumie dziwnego – pytanie
o świętokradców najprecyzyjniej może zadawał Stefan Chwin, zastanawiając się,
jak autor Zmiany warty potrafił pogodzić żarliwość wiary z zamiłowaniem do wykolejeńców, wiarę tę wywracających na nice13. Błoński po latach bronił się będzie
niejako pokazywaniem jałowości i nudy stojącej za literaturą jednoznacznie katolicką. Ale przecież nie tylko ze względu na to, że zupełnie pozbawiona była ona sex
appealu, opowiadał się krytyk za innymi tekstami. Swoje stanowisko wykładał
bardzo klarownie jeszcze pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku, gdy redakcja
„Dialogu” zorganizowała dyskusję na temat współczesnego dramatu religijnego.
Stwierdzał wtedy, wyraźnie dystansując się od typologii proponowanych przez pozostałych dyskutantów:
Grozi nam [...] niebezpieczeństwo zawężenia tematu. Jeżeli mówimy: dramat religijny, myślimy:
dramat ludzi wierzących, chrześcijan, katolików. Tymczasem ja to widzę nieco szerzej. Nie można –
w sztuce – rozdzielać religii od filozofii, od wszelkiej ideologii. R e l i g i j n e i n t e r p r e t a c j e m u s z ą
s i ę p o j a w i ć w s z ę d z i e t a m, g d z i e i s t n i e j e „ś w i a d o m o ś ć m e t a f i z y c z n a”. I dlatego
nasuwa mi się od razu na myśl choćby teatr awangardowy, tak pozornie daleki od tematu naszej dyskusji...14

Jasno więc Błoński deklarował, że nie interesuje go takie myślenie o funkcjonowaniu religii w literaturze, jakie można by nazwać ilustracyjnym. I w rzucanych
wtedy mimochodem uwagach formułował szereg istotnych dla niego intuicji: pokazywał bowiem de facto swoim rozmówcom, że myślenie takie okazuje się dziś nie-

13

14
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S. C h w i n, głos w dyskusji. W: Jan Błoński. Portret wielokrotny. Rozmowa z udziałem Stefana
Chwina, Jerzego Jarzębskiego, Mariana Stali, Małgorzaty Sugiery i Marty Wyki. „Dekada Literacka”
2009, nr 3. Na stronie: http://www.dekadaliteracka.com.pl/?id=4707 (data dostępu: 10 II 2017).
Pisarz mówił też: „Najbardziej tajemnicza – jego [tj. Błońskiego] religijność. To ona najbardziej
przyciągała moje pióro. W pogrzebowej homilii ksiądz Boniecki powiedział, że Błoński wierzył jak
dziecko. Jak dziecko? Ciekawił mnie jako intelektualista katolicki, to znaczy ktoś zupełnie niepodobny do mnie. Inteligentów katolickich mamy pod dostatkiem, ale katolicki intelektualista? Ta
różnica była inspirująca” (ibidem).
J. B ł o ń s k i, głos w dyskusji. W: Rozmowy o dramacie, s. 95. Podkreśl. M. Sz.
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możliwe, rozmija się wszak z rzeczywistym przeżyciem religijnym współczesnego
człowieka, jest więc w najlepszym razie próbą reaktywacji przestarzałych wzorców.
Za istotę dzisiejszej wiary (nie definiowanej, oczywiście, wprost) uznawał zatem
Błoński tak naprawdę jej migotliwość: jeśli dobrze go pojmuję, wierzył on w to, że
wiara nie stanowi prostego continuum, wymaga ciągłego wysiłku podtrzymywania
jej w sobie – i pracy. Proszę mnie dobrze zrozumieć: nie imputuję Błońskiemu, że
nie postrzegał on wiary w kategoriach łaski. Sądzę jednak, iż bardzo istotnym
punktem odniesienia pozostawała dla niego świadomość n i e o c z y w i s t o ś c i
w i a r y; i tak, jak w wieku XVI niemożliwe było myślenie poza nią, tak w wieku XX
jest ona stale ponawianym wyzwaniem – i zadaniem15. Dystans Błońskiego wobec
dramatu religijnego (w jego zawężonym rozumieniu) wypływał niewątpliwie z przeświadczenia, że jest on zbyt statystyczny, dokumentuje tylko istniejące już przekonania, unika pokazywania procesu.
Bardzo ważną figurą w dyskursie Błońskiego pozostaje katechumen. W tej
samej rozmowie krytyk dodawał:
Zastanawiam się, czy pozycja katechumena nie jest dziś – literacko! – częstsza i płodniejsza niż
pozycja człowieka, który dokonał już ostatecznego wyboru. Pisarz powinien może raczej wracać do
punktu, gdzie wszystko odkrywa na nowo. Może to jest właśnie punkt, z którego można najpełniej
objąć ów „dramat tajemnicy”? O ile mogę przypuścić, dawniej tak twórcy nie odczuwali – jest to coś
charakterystycznego dla naszego wieku16.

I jeżeli Błoński chętnie wracał do teatru awangardowego, szukając w nim nowoczesnej metafizyki, to dlatego głównie, że ufał w oczyszczającą moc prowokacji;
w to, że zarówno wiarę, jak i światopogląd jako taki należy poddawać próbie. Próbie
jednak nie wymykającej się spod kontroli: jak za chwilę zobaczymy, bliska była
twórcy Zmiany warty koncepcja sztuki, w której ta stawała się rodzajem laboratorium – przeprowadzany w niej eksperyment miał więc granice.
Takie rozumienie zarówno próby, jak i roli sztuki można odnaleźć w tekstach
krytyka o autorach tak różnych, jak wspomniani już de Ghelderode i Genet17.
Pierwszy z nich interesował Błońskiego z powodów w sumie dość zachowawczych,
by nie powiedzieć: tradycyjnych – jego działalność dramaturgiczną krytyk postrzegał jako odnowienie języka i formuły misterium; misterium – a i owszem – zniekształconego, groteskowo przetworzonego, bardzo mocno jednak zakorzenionego

15

16
17
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Błoński znał doskonale m.in. obszerną pracę L. F e b v r e’a Le Problème de l’incroyance au XVI.
La religion de Rabelais (Paris 1942), która wpłynęła na sposób ujęcia religijności Sępa Szarzyńskiego w monografii mu poświęconej. Ten kontekst – uwypuklany przez samego krytyka – ma duże
znaczenie; refleksja nad „pozornymi ateistami” – jak zdawał się postrzegać Błoński wielu twórców
XX-wiecznych – ufundowana jest bowiem niewątpliwie na ruchu wcześniejszego przemyślenia
przemian rozumienia religii w tradycji Zachodu. Tu też bierze swój początek (mało znane) zainteresowanie Błońskiego projektami L. Kołakowskiego, który – za pomocą innego języka – próbował
przedrzeć się przez podobną problematykę.
B ł o ń s k i, głos w dyskusji, s. 103.
Krytyk poświęcił im w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX w. kilka tekstów, które wyprzedzą
jego właściwe zainteresowanie twórczością E. Ionesco – zob. J. B ł o ń s k i: Michel de Ghelderode.
„Dialog” 1956, nr 4; Wprowadzenie do Geneta. Jw., 1959, nr 6; „Balkon”, czyli zabójstwo Boga.
Jw., nr 10. Przedruk w: Między literaturą a światem. Wybrał, oprac. J. J a r z ę b s k i. Kraków 2002
(cytując szkic, korzystam z tego wydania).
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w tradycji. Kierunek myślenia Ghelderode’a okazywał się więc wywrotowy, ale nie
ze względu na jego awangardowość, lecz wprost przeciwnie – z racji umiejętności
odnowienia nurtów silnie osadzonych w kulturze. Bądź też – mówiąc inaczej – najbardziej awangardowe stawało się powtórzenie. Najważniejszym tematem Ghelderode’a była w tym ujęciu tak naprawdę karnawalizacja, odwracająca porządek
sacrum i profanum; karnawalizacja rozgrywająca się zazwyczaj w świecie jawnie
nawiązującym do realiów epoki Pietera Bruegla. Błońskiemu ten kierunek myślenia
musiał wydawać się niezwykle interesujący, bo na jego marginesie krytyk miał
szansę stawiać pytanie o to, jak można widzieć to rozgraniczenie w świecie, który
przydaje religii inne znaczenie; słowem – co w tym wypadku osiągnie się, podejmując wysiłek transpozycji. Czy naruszanie reguł, piętrzenie okrucieństw, prześmiewstw i kpiny – będące kiedyś jednym z gwarantów porządku – nadal oznacza
i może oznaczać to samo. I Błoński zdawał się odpowiadać: chociaż zmieniło się
wszystko, to w tym zakresie nic się nie zmieniło – twórcy tacy jak belgijski dramaturg są niezbędni do tego, by utwierdzić nas w przeświadczeniu, że istnieje coś
„poza”; szyderstwo odnajduje uzasadnienie. Niewątpliwie uspokajała przy tym
krytyka myśl, że wyobraźnia Ghelderode’a – choć skoncentrowana na pogłębianiu
i intensyfikacji drwiny – nie wychodzi poza chrześcijański światopogląd: warunkiem
każdego świętokradztwa jest przecież zgoda co do tego, że przedmiot zniewagi mieści się w kategoriach świętości.
Refleksja Błońskiego nad Genetem18 sytuuje się, jak się wydaje, w innym nieco porządku. W To co święte, to co literackie krytyk powie po latach:
W literaturze szczególnie często mistyka objawia się w stanie dzikim. Jeśli tak, wolno mi wezwać
na świadków pisarzy, których metafizyczne [...] znaczenie przejawia się w formach zaskakujących i nieznanych czytelnikowi19.

Światy stwarzane przez Ghelderode’a – w zestawieniu z tymi, w które wtajemnicza nas Genet – przypominają raczej ugrzecznioną wersję dla dzieci. Analizując
szczegółowo Balkon, Błoński przeprowadza nas przez poszczególne etapy rozumowania autora – i zastawianych na odbiorcę pułapek:
Genet pisze zawsze przeciw widzowi: tworząc swego Naczelnika, może upiec dwie pieczenie przy
jednym ogniu. Przyjmijmy naprzód, że widz szanuje policję, stoi po stronie porządku, dobra, sprawiedliwości. Kiedy ujrzy Naczelnika z Balkonu, będzie oburzony i przerażony: jeśli bowiem policjant jest
nikczemnikiem, gdzież jest porządek i społeczny ład? Nigdzie; zwycięża zło. Przyjmijmy teraz, że widz
nie jest konformistą, że policją pogardza i najwyżej stawia bunt. I on również będzie zdumiony i rozgniewany: przecież wartości, które szanuje (inne niż wartości człowieka „sprawiedliwego”, ale również

18

19
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Bardzo ciekawe jest przy tym skonfrontowanie tych odczytań z zupełnie współczesnym językiem
interpretacji, jaki proponuje P. S. R o s ó ł, sytuujący twórczość Geneta w kontekście postchrześcijaństwa (Święty przeklęty, przegięty święty. Jean Genet i postchrześcijaństwo. „Kresy” 2010, nr 1/2).
Zwracając uwagę na to, że postchrześcijaństwo nie jest u Geneta jedynie ozdobnikiem bądź tematem,
R o s ó ł pokazuje, w jaki sposób wpływa ono organicznie na konstrukcję tekstu. Szczególnie istotne dla omawianych tu przeze mnie fragmentów wydają się wypowiedzi dotyczące obrzydliwości jako
fundamentu moralności (post)chrześcijańskiej i tego, co się wydarza, gdy ten zapoznany bądź wypierany wymiar powraca u Geneta ze zdwojoną siłą (ibidem, zwłaszcza s. 13–15). Owe komentarze
dotyczące natury grzechu uznać można tak naprawdę za pomost między rozważaniami Błońskiego
nad bluźniercami a refleksjami Miłosza – to dwa rodzaje medytacji nad formami skażenia.
J. B ł o ń s k i, To co święte, to co literackie. W: Kilka myśli co nie nowe. Kraków 1985, s. 25.
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wartości) zostały wcielone w ohydną postać policjanta. I tym razem więc zło bierze górę. Genet pragnie
bowiem skompromitować wszelką wartość, zarówno konformizm, jak nonkonformizm, zarówno prawicę, jak lewicę: wszystko, przy czym k t o k o l w i e k może postawić znak plus. Im bowiem plugawszy,
tym dla Geneta lepszy: ze swej hańby czerpie on swoją chwałę20.

Krytyka fascynuje – ale i odpycha przecież? – radykalizm tych założeń. Opisywany piórem Błońskiego, Genet wydaje się przeradzać w możliwie najbardziej
skrajnego kontynuatora (nie wspomnianego w tekście) Fiodora Dostojewskiego –
kontynuatora wyciągającego z dzieł twórcy Zbrodni i kary ostateczne wnioski.
Śmierci Boga towarzyszy zrazu pragnienie człowieka, by stać się bogiem; świat
Geneta jest światem relacji, opartym na interakcyjności – odmienny wymiar istnienia (bez oglądania się w oczach innych) w ogóle nie wydaje się możliwy. I ono zostaje wszakże skompromitowane. Przeradza się w pozór, który także ulegnie unicestwieniu. W konsekwencji stajemy się świadkami mechanizmu rozpędzonej autodestrukcji; świadkami tyleż nie mogącymi oderwać oczu od spektaklu, ile
przerażonymi. Mówiąc inaczej – Genet, w odczytaniu Błońskiego, zdaje się dostarczać odbiorcy możliwości udziału w misterium tremendum21 –
Nasycony bluźnierczą sakralnością, [Balkon] przejmuje [...] grozą, jeśli tylko – choćby na chwilę –
uznać pracowite sofizmaty Geneta. Nabiera on sensu tylko w teatrze tajemnym, teatrze w katakumbach:
widzów winna śledzić i surowo karać policja. Jest to prawdopodobnie ostatni paradoks Geneta22.

Zarówno porządek akceptacji reguł narzuconych odbiorcy, jak i nieprzyjęcie
ich – przekonuje Błoński – wpisane są tu niejako w założoną logikę odbioru dzieła;
tym samym ma ono w pewnym sensie przymusowy wymiar katarktyczny; zmienia
nawet tych, którzy nie chcą podlegać zmianie; zmusza do kontaktu z sacrum może
już nawet nie odwróconym, lecz przekreślonym.
Pisał w latach sześćdziesiątych Błoński o Gombrowiczu, że prozaik ten go pociąga, ale zarazem jest mu obcy. Sądzę, że do działalności „bluźnierców” miał podobny stosunek: nieprzypadkowo spokrewniał autora Ślubu z Genetem23. Krążył
jednak wokół nich, urzeczony niejako samą próbą odbudowy języka metafizycznego – koncepcja odwróconego sacrum nie zakładała przecież porządku afirmacji;
pokazywała tylko, że nie ma ucieczki poza matrycę myślenia religijnego; innymi
słowy – że nawet zamiana biegunów, próba zastąpienia Boga człowiekiem, nie jest
niczym więcej niż walką w obrębie tego samego (choć przesilającego się na naszych
oczach) paradygmatu; walką istotną, ba!, fundamentalną – bo tak charakterystyczną dla epoki. Jeśli jednak refleksja nad opisanymi dramaturgami była u Błońskiego formą diagnozy, to gdzie indziej szukał on rozwiązania.
4
Nad obecnością „wariatów”, proroków rewolucji i prawodawców zmiany w tekstach
Błońskiego zastanawiano się rzadziej – a mnie od jego świętokradców o wiele bar20
21
22
23
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B ł o ń s k i, „Balkon”, czyli zabójstwo Boga, s. 31.
Termin R. Otto.
B ł o ń s k i, „Balkon”, czyli zabójstwo Boga, s. 36.
To zestawienie koncepcyjnie zostało w pełni rozwinięte dopiero niedawno – zob. studium P. S. R os o ł a Genet Gombrowicza. Historia miłosna (Gdańsk 2016).
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dziej interesuje Artaud w jego pismach24. Bo jakkolwiek przewrotnie by to brzmiało, z dzieł autora Teatru i jego sobowtóra wyciągał Błoński program pozytywny
(swoiście rozumiany), to od tego twórcy brał narzędzia bądź uczył się kategorii,
jakie pozwalały mu na pokonanie zarówno wewnętrznego rozłamu, jak i pęknięcia
kultury, którą chciał reformować. Posłuchajmy wpierw fragmentu brzmiącego niczym bezpośredni komentarz do cytowanego przeze mnie na wstępie urywka dziennika, nazywającego wyrażone w nim tęsknoty i proponującego remedium:
Podobnie jak sztuka cała lub raczej: jak wszelka duchowa działalność, teatr ma zmierzać do pogodzenia człowieka z nim samym i z kosmosem, budować c z ł o w i e k a p e ł n e g o, w którym systemy
nie będą kłócić się z odruchami, światopogląd z praktyką postępowania, trudy myśli z poruszeniami
ciała, ambicje osobiste z funkcją społeczną25.

Ten Artaudowski człowiek pełny – marzenie Błońskiego – pełnię swą osiąga za
pomocą sztuki, to teatr (pojmowany jako forma rytuału) jest w stanie przeprowadzić
go przez jego ograniczenia, zasklepić sprzeczność między myślą a życiem. Błoński
pisze:
[...] Artaud [...] rozumie [...] widowisko jako gwałcenie miary, reguły i przepisu. Nasycone wszakże sakralnym znaczeniem: pozwala mianowicie wejść w porozumienie z siłami chaosu, z tym, co było przed
początkiem i ufundowało świat. Teatr odpowiada u Artauda czasowi święta: okrutnego, świętokradczego i twórczego [...]. „Teatr, jak dżuma, jest kryzysem, który rozwiązuje się śmiercią lub wyzdrowieniem”.
Świat odrodzi się lub zginie. „Nie jesteśmy wolni. I niebo może nam jeszcze runąć na głowy. I teatr po
to istnieje, by nas tego przede wszystkim nauczyć”. Aby uzmysłowić nam nie dramat ludzki, lecz kosmiczny26.

Wprowadza nas Błoński tym samym o poziom wyżej niż w wypadku Ghelderode’a: rozwiązania belgijskiego dramaturga pokazywały jedynie nierozerwalność
czasów sacrum i profanum; niezbędność profanacji. Propozycja Artauda – dla Błońskiego zdecydowanie atrakcyjniejsza – jest bez porównania bardziej ryzykowna:
stawka w tej grze okazuje się najwyższa, toczy się ona o przeistoczenie – już nie

24

25
26
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Warto przypomnieć, że przygotowana przez Błońskiego – we współpracy z K. Puzyną – edycja pism
Artauda stanowiła kolejną spośród całkiem licznych przedtem prób wprowadzenia tego twórcy do
polskiej świadomości kulturalnej. Najważniejszym z poprzedników Błońskiego na tej niwie niewątpliwie był A. F a l k i e w i c z, który przypominał tę postać w artykułach publikowanych na początku lat sześćdziesiątych XX w. (Witkacy, Artaud i awangarda. „Dialog” 1960, nr 6; Myśli o Antoninie
Artaud. „Pamiętnik Teatralny” 1961, z. 4), a także doprowadził do wydania (na łamach „Pamiętnika Teatralnego”) fragmentów Teatru i jego sobowtóra (w tłumaczeniu H. S z y m a ń s k i e j) –
zob. Z. O s i ń s k i, Polska recepcja Artauda. „Dialog” 1998, nr 3, s. 132–133. Błoński do Artauda
dotarł jednak raczej niezależnie od Falkiewicza: za sprawą wzrostu popularności tego pisarza we
Francji, jaki można datować na drugą połowę lat pięćdziesiątych XX w. – pierwsze ważniejsze
inicjatywy Artaudowskie zbiegły się w czasie z pierwszymi dłuższymi pobytami Błońskiego w tym
kraju (w 1957 roku). Sam zaś kierunek interpretacji Artauda – proponowany przez Błońskiego –
wskazuje na więcej zbieżności z myśleniem, które mocno zaczęło dominować zarówno we francuskiej,
jak i w polskiej refleksji kulturowej (tu dzięki książce L. K o l a n k i e w i c z a Święty Artaud áWarszawa 1988ñ) w latach osiemdziesiątych: eksperyment Artauda interesuje bowiem krytyka nie tyle
jako rewolucjonizowanie granic teatru, ile raczej jako laboratorium egzystencji.
J. B ł o ń s k i, Artaud i teatr magiczny. Wstęp w: A. A r t a u d, Teatr i jego sobowtór. Przeł. J. B ł o ńs k i. Noty J. B ł o ń s k i, K. P u z y n a. Warszawa 1966, s. 17.
Ibidem, s. 19.
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człowieka nawet, lecz całego świata. U Artauda interesuje Błońskiego taki wymiar
doświadczenia, jaki nie pojawiał się u wspomnianych wcześniej artystów, a więc to,
co najbardziej pierwotne, przestrzeń Chaosu, jakoś teraz wtórnie przywołana. Oraz
cały skomplikowany system kontaktu z tą sferą, oparty na rygorystycznym porządku rytuału; rytuału, który (jak podkreśla Błoński) z jednej strony trzyma w ryzach
anarchię, z drugiej stara się ją sfunkcjonalizować. Sztuka – mówi za Artaudem
krytyk – jest formą transu: ma w całości przekształcić uczestników widowiska, nadać
im nową jakość. Aby się to dokonało, sztuka nie może być dla odbiorców czymś
zewnętrznym. Artaud przeciwstawiał się tradycyjnemu teatrowi m.in. dlatego, że ten
błędnie pojmował rolę widza. Koncepcja francuskiego dramaturga zabrania odbiorcy zajmowania stanowiska obserwatora – nacisk w pełni położony zostaje na aktywizm; obie strony są odpowiedzialne za widowisko, mają wpływ na to, czy proces
się uda. Artaud bardzo mocno akcentował przy tym momentalność – to, co się
wydarza, wydarza się w liczbie pojedynczej; każda kolejna odsłona będzie już inna.
Jak się wydaje, Błońskiego jakoś najbardziej pociąga w radykalizmie tej propozycji jej wymiar demiurgiczny: „Magiczne od- i przetwarzanie świata zakłada
osiągnięcie jedności ducha i materii” – pisze krytyk i pobrzmiewa w tym groza
wielkości. „Sakralne jest to, co łączy”27 – notuje na marginesie. I zaraz każe postawić pytanie, czy tę wyzwalającą teorię można przenieść do innego medium – a jeśli
tak, to w jaki sposób28.
Gotowa czuję się tu, by postawić tezę świadomie nieco przerysowaną: sądzę
27
28
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Za interesujący kontrapunkt można w tym wypadku uznać uwagi sformułowane przez J. B ł o ńs k i e g o (Falkiewicza przygoda duchowa. „Dialog” 1968, nr 9) na marginesie książki Mit Orestesa.
Szkice o dramaturgii współczesnej A. F a l k i e w i c z a (Poznań 1967), będącej przecież alternatywną wykładnią bardzo podobnej problematyki. Podkreślając to, że autor nie zdecydował się na zasadnicze zmiany w przedrukowywanych tekstach (publikowanych w większości pierwotnie na łamach
„Dialogu” w latach 1958–1960), Błoński zwracał uwagę na znaczącą ewolucję światopoglądową
widoczną w tym projekcie. Na plan pierwszy wysuwał kilka zjawisk, które warto tu za nim zaakcentować. Po pierwsze, wypunktowywał charakterystyczne dla lat sześćdziesiątych XX w. istotne
poszerzenie rozumienia eksperymentu teatralnego, który niejako ex post wchłonął poszukiwania
pisarzy wczesnomodernistycznych, prekursorów awangardy (jak Artaud czy Witkacy). Po drugie,
uwypuklał zwrot Falkiewicza ku temu wymiarowi interpretacji, w jakim szczególne znaczenie uzyskują ci autorzy, do których przyłożyć można koncepcje mistyczne, mistycyzujące bądź otwarcie
religijne (Błoński wymieniał tu Becketta, Witkiewicza, Artauda i Geneta). Wreszcie – po trzecie – na
plan pierwszy wysuwał potrzebę partycypacji. Pisał (ibidem, s. 99): „Ciekawsze jeszcze to, że –
zmieniając postawę krytyczną – na szlaku swej ewolucji przesuwa Falkiewicz ośrodek własnych
zainteresowań: mianowicie od literatury bardziej go zaczyna interesować widowisko. Więc Teatr
Okrucieństwa Artauda, więc Czysta Forma Witkacego, tak rozumiana, aby się raczej na scenie niż
w tekście spełniała... Jest to najzupełniej logiczne: olśnienie będące »kresem najbardziej stromej
przygody duchowej« przeżyć można najłatwiej w działaniu i uczestnictwie, a więc w sytuacji widza-aktora, którą niesie spektakl. Literatura stanowić będzie tylko punkt wyjścia, trampolinę... I tutaj
Falkiewicz nie postępuje inaczej, niż zalecają najżywsze i najnowsze prądy teatralne”. Kierunek tej
ewolucji byłby zatem w pewnym sensie odwrotny od tego, który dostrzegam u autora Zmiany warty: u Falkiewicza – od literatury do teatru (widowiska); u Błońskiego – od dramatu do pogłębionego rozumienia literatury, zmieniającego się w czasie. Owa sprzeczność jest jednak mocno pozorna:
w obu bowiem wypadkach ruch opiera się na podobnym mechanizmie – od bycia biernym odbiorcą do wejścia w rolę kogoś, komu przypisany zostaje aktywizm, możliwość rzeczywistego przyczynienia się do przekształceń.
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mianowicie, że za zasadniczy wysiłek Błońskiego z lat sześćdziesiątych wolno uznać
próbę przetransponowania kategorii Artauda – pierwotnie stosowanych w odniesieniu do widowiska – na teorię kultury, w szczególności zaś literatury. Interesują
mnie tu przede wszystkim starania Błońskiego, by wykorzystać takiego rodzaju
narzędzia do oceny literatury polskiej. Jeśli bowiem frankofoński eksperyment
teatralny i dramaturgiczny waloryzował krytyk zasadniczo pozytywnie, to radykalizm polskich eksperymentatorów budził w nim bardziej dwuznaczne emocje.
Spróbujmy prześledzić ten proces.
Sen o literaturze i świat roztrzaskany
1
Zobaczmy wpierw, jak – w zupełnie innym języku – formułował Błoński wspomniane oczekiwania. W roku 1963 odpowiadał na ogłoszoną na łamach „Życia Literackiego” ankietę zatytułowaną Książka nienapisana, której celem było przebadanie
krytycznoliterackich intuicji, projektów bądź też marzeń dotyczących rozwoju literatury polskiej. Autor Zmiany warty zaczynał – wydawałoby się – zachowawczo,
niby dodając dalszy ciąg uwag do niej:
Jest w Polsce bardzo wiele nienapisanych książek: można nawet powiedzieć, że nasza literatura
jest wciąż w znacznej mierze nienapisana. Ogrom i osobliwość doświadczenia dręczącego czy rozpalającego tę prowincję Europy domaga się ciągle wniosku, oceny czy po prostu pamięci: przygoda społeczności, związanej wspólnym losem, wspólną wędrówką przez przestrzeń i czas, doprasza się wciąż łaski
u literatury, odpowiadającej głosem słabym i niepewnym na pytania, zacierane i zniekształcane przez
mijające lata. Już od dawna ta sprzeczność między doświadczeniem a wyrazem, wnioskiem, światopoglądem doprowadza pisarzy do rozpaczy. [...] Tak więc nie bardzo wiem, jak rozumieć tytuł ankiety [...].
Czyżbym miał wskazywać na niewykorzystane tematy, a może nawet tematów szukać? [...]
[...] Takich „tematów” można wypisać ze sto [...]. Powstanie tak tablica współczesnych wątków
powieściowych, niczym tablica pierwiastków Mendelejewa: mało będzie jednak z niej pożytku, ponieważ
o wartości dzieła decyduje to, co włoży się w schemat: temat powieści jest zaledwie wyzwaniem, zaczepką, którą rzeczywistość rzuca myśli i wyobraźni29.

Wytyczał tym samym Błoński literaturze pewną drogę – opartą na konstruktywnym przepracowaniu doświadczenia historycznego, które uważał za unikatowe –
lecz uciekał przy tym od projektowania hipotetycznych możliwości jej rozwoju. Jak
się wydaje, krytyka bawiło samo przeświadczenie, że o kulturze wolno myśleć
w kategorii lekcji do odrobienia – stąd też może nieco protekcjonalna drwina z katalogu tematów, które warto pisarzom teraz podyktować. Błoński w latach sześćdziesiątych XX wieku wciąż jeszcze pozostawał bardzo mocno uwikłany w retorykę
sporów pokoleniowych i to naznaczyło część omawianego tekstu będącą bieżącym
komentarzem: co z tego, że ludzie pióra mają tworzywo – niechby była nim i ich
własna biografia, nawet pozbawiona wszelkiej barwności – skoro nie potrafią uczynić z tego żadnego użytku? Z rozczarowania prozą tamtego czasu rodziła się zatem
fantazja, która jest sednem cytowanej wypowiedzi – marzenie o Książce, realizującej wszystkie najintymniejsze tęsknoty krytyka. Oddajmy mu głos:
29
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Byłaby więc ta Książka jakby Poematem, choćby dlatego, że współczesne, dwudziestowieczne
dzieła, które największe na mnie zrobiły wrażenie – Czas utracony, sagę Faulknera, Proces czy Doktora
Faustusa – odczuwam raczej jako poematy, wyzwolone z powieściowego skrępowania: precz z miałkim
prawdopodobieństwem, rozsądnymi postaciami, precz z układaniem pikantnych intryżek! – i wydane
na łup rozmaitym mitologicznym demonom, bogom i półbogom, których opisywaniem, jak wiadomo,
zajmowała się pierwotnie epopeja. Z poematu miałaby również Książka – ambicję powiedzenia Wszystkiego (Faulkner mówi wszystko o Yoknatapawha [właśc. Yoknapatawpha], Proust wszystko o Marcelu,
Mann wszystko o Niemczech) oraz ciemność, niezrozumiałość, rozjaśnianą tylko gdzieniegdzie błyskawicami całkowitego porozumienia z autorem. [...] Nie dymnej zasłony chcę, ale bogactwa, które rzuca
na kolana. [...] Tylko największe dzieła mają nieprzeniknioną oczywistość głazu: są jasne i tajemnicze
równocześnie. Książka, o której myślę, mogłaby mieć powierzchnię gładką i łatwo przystępną, przynajmniej miejscami; skrywałaby jednak przepastne zagadki. Bo naprawdę jest tak (wbrew spłyciarzom
i demagogom), że tylko to, czego w zupełności nie rozumiemy, co przyswajamy z trudem i oporem,
budzi ciekawość i namiętność poznania. Chciałbym więc, by Książka wprawiała w rosnący niepokój,
aby zmuszała do notatek na marginesach, do wykrzykników gniewu i znaków zapytania: aby – w pewnym momencie – wydała się niepojęta. Lecz energia i przenikliwa prawda fragmentów już zrozumianych
– kazałaby jeszcze raz wrócić do początku, inaczej rozpatrywać sceny, które przed chwilą wydawały się
oczywiste. Praca nad Książką byłaby, jeśli nie nieskończona, to na pewno długotrwała – ciągnęłaby się
tygodniami i miesiącami. Być może, pisałbym o niej artykuły, a potem je odwoływał. Kto wie, czy nie
powstałoby towarzystwo miłośników Książki, toczące maniackie spory o znaczenie rozdziałów, postaci,
zdań czy nawet przecinków?30

W tym manifeście, balansującym na pograniczu powagi i jej zakwestionowania,
kryje się szereg istotnych spostrzeżeń. W pierwszym odruchu potraktować ów
fragment można jako formę ironicznego przypisu do motta do Zmiany warty. „Nic,
co stało się całkowicie zrozumiałe, nie jest już nasze” – cytował w nim Błoński dwa
lata wcześniej Prousta, domagając się tym samym takiej literatury, która wciąż
chce przezwyciężać siebie samą, przekraczać własne ograniczenia. Zawodziło w tym
zakresie pokolenie „Współczesności”, zbyt skrępowane tym, co w świetle rozpoznań
krytyka można by nazwać nie małym już nawet, ale zminiaturyzowanym realizmem.
Błoński marzył więc – pół serio, jak zachowawczo zastrzegał w przypisie – o literaturze, jaka potrafi stać się formą wszechogarniającej syntezy: nie tylko dlatego, że
jej przedmiotem winna być Całość; przede wszystkim po to, by spiąć w jedno najdalej posuniętą nowoczesność rozwiązań literackich z głębokim przemyśleniem
własnych fundamentów.
Domagał się zatem Błoński przecież w gruncie rzeczy literatury, która będzie
w stanie zrewolucjonizować język epiki, zachowując w nim jednak pamięć jej pierwszej tradycji, także tej przywołującej dzikość i pierwotność sacrum. Tęsknił krytyk
za realizmem wykazującym cechy antyrealistyczności – po to tylko, by uwypuklić
własny arcyrealizm; za powieścią, w jakiej co chwilę dokonywałby się rozpad tradycyjnych struktur – po to tylko, by w finale odnawiała ona wszelkie możliwości
tego gatunku. Błoński był zafascynowany światem ruchu i przeistoczeń, nieustannego wprowadzania w błąd i mylenia tropów; literatura, jakiej wizję snuł, miała
żywić się życiem i być zarazem samowystarczalna – jej modelowy czytelnik winien
wszak co chwila rozpoczynać od nowa i lekturę, i gest komentowania, za każdym
razem odkrywając inne poziomy sensów i poruszeń. Bo też i dotykać miałaby owa
Książka tego, co w odbiorcy najbardziej istotne i jakoś głębinowe – niekiedy poza-

30
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intelektualne – przez pierwotne niezrozumienie i niezgodę prowadząc do odkrycia
prawdy.
Dodawał także Błoński natychmiast – jednocześnie wzmacniając polemiczny
wymiar tekstu i wytrącając broń z ręki (wyobrażonym na razie tylko) adwersarzom
– że książka, która mu się marzy, musiałaby bardzo mocno wiązać się z tym, co
lokalne, że jej atutem winno być czerpanie z tego, co miejscowe, przekształcanie
prywatnych poruszeń twórczych, nie zaś gonienie za (formalnymi, ale i problemowymi) inspiracjami z zewnątrz31; tęsknił zatem Błoński za czymś, co wolno chyba
nazwać intymnością uniwersalizacji. Od razu pytał też retorycznie, uściślając swój
projekt:
Czyżbym więc o iłżeckim Panu Tadeuszu marzył albo o nowym Nad Wartą, jak niegdyś Nad Niemnem
było? O nie! Zawrotnie zawiła byłaby ta Książka. Przypuszczam, że łączyłaby w sobie, bądź chwytem
kontrastu, bądź dzięki kontrapunktycznym rozwinięciom – rozmaite techniki wykształcone przez europejską powieść ostatnich dziesięcioleci. [...] Proponowałaby również techniki nowe, których, rzecz jasna,
nawet pomyśleć nie mogę... [...] Możliwe, że demaskowałaby obie te techniki, każąc obu mówić coś
przeciwnego, niż pierwotnie zamierzały. Obficie więc musiałaby stosować chwyty „złej wiary”: mówię
„a”, aby powiedzieć „a1”. Lecz nie tu tkwić będzie największa trudność, spędzająca sen z powiek krytykom, nie tylko że „strumień świadomości” i „fenomenologiczny opis” zostaną użyte tak, by się wzajemnie uzupełniały i demaskowały, lecz jeszcze – zależnie od punktu widzenia, jaki przyjmie czytelnik – będą
one relacjonowały bądź jednostkową historię, bądź jej mityczny odpowiednik, prawzór, objawiający się
raz patetycznie, raz parodystycznie: inaczej mówiąc, Książka [...] byłaby jednocześnie oczyszczającą
spowiedzią, uwznioślającym rytuałem i zimną obecnością świata32.

Śnił więc Błoński literaturę jeśli nie bezpośrednio nawet awangardową, to zdecydowanie nowoczesną, nie bojącą się eksperymentu; literaturę, która świeżość
rozwiązań formalnych wykorzystuje do tego, by pokazać uwikłanie egzystencjalne
jednostki, ale też i to, jak połączona jest ona z innymi – z szeregiem żyjących i umarłych, których losy stanowią matrycę kultury. Opisując to marzenie, Błoński nieprzypadkowo przywoływał wiele określeń o proweniencji religijnej, nie troszcząc się
przy tym o zasady ortodoksji katolickiej. Jeśli Książka miała się mierzyć ze Wszyst-

31

32
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Ironicznie kreśląc na marginesie tego szkicu swój wizerunek, niby to widziany z perspektywy co
bardziej zachowawczej konkurencji, Błoński pisał: „mają mnie za nieuleczalnego snoba, wietrzącego wciąż za paryskimi nowinkami [...]” (ibidem). Znacząca jest tu i „paryskość”, i zamiłowanie do
nowinek. Bo polemiczny wymiar tego tekstu dotyczy także rozumienia nowoczesności: zarówno
u Błońskiego bowiem, jak i u innych przedstawicieli krakowskiej szkoły krytyki dostrzec można
na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. bardziej zniuansowany namysł nad tą
problematyką, oparty przede wszystkim na zakwestionowaniu samego sensu pogoni za nowoczesnością rozumianą jako fetysz. Przenikliwie uwypuklał ten aspekt L. F l a s z e n (Rekolekcje Nowoczesności. „Przegląd Kulturalny” 1957, nr 17. Przedruk w: Cyrograf. Kraków 1996, s. 313), postulując: „Nieważne, czy nowe – ważne, czy chwyta sytuacje współczesne. Nowość jest pochodną
prawdy, a nie na odwrót”, a także dodając złośliwie: „Wydaje się, iż na Zachodzie awangarda jest
czymś zwykłym i nie budzącym szoku, a jej prowodyrowie wyhodowali sobie tłuste zady akademików. Cudów nie ma; nowe, nienowe – sztuka musi iść z ciągłym postępem. A u nas Przyboś ciągle
jest niezrozumiały i prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niźli on zdobędzie godne miejsce
w szkolnych antologiach”. Zakwestionowanie wartości samego nowatorstwa jest bardzo ważnym
elementem rozumowania Błońskiego; próbuje on bowiem zbudować taki model myślenia o literaturze (i szerzej: o kulturze), który oparty będzie przede wszystkim na zachowaniu ciągłości: nie na
całkowitym odrzuceniu, lecz na rewizji przeszłości i tradycji.
B ł o ń s k i, Książka, s. 3.
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kim i Wszystko w sobie pomieścić, to spowiedź mogła w niej wszak raz po raz
przekształcać się w rytuał i odwrotnie, wchłaniając tym samym wielość potrzeb
metafizycznych człowieka, dla których autor Zmiany warty różnych szukał imion.
Wyprzedzając uwagi ewentualnych oponentów, Błoński stanowczo podkreślał,
że Książka nie byłaby tylko „intelektualnym ćwiczeniem” czy też „literacką zabawką”33, wprost przeciwnie – jeśli już – to kryłaby w sobie raczej wiele z jakiejś ciemnej powagi. Igrając z urokami enumeracji, krytyk wyliczał, co by to dzieło mogło
w sobie pomieścić: wpisywał w nie „zadumę nad Pytaniami, które, stale w nas
obecne, domagają się na próżno rozwagi i odpowiedzi”; liczył na namysł nad losem
i zakresem ludzkiej wolności, na roztrząsanie relacji między obowiązkami względem
siebie i względem zbiorowości, na sąd nad etyką i polityką, a także na rozważanie
wiecznego sporu między Kulturą a Naturą, Naturą – a Historią. Dopowiadał: „Uchylam teraz tylko rąbka niezmierzonego bogactwa Książki, której rozdział, paragraf
każdy, odkrywając nowe zagadnienie, pamiętałby zarazem o poprzednich [...]”34.
I dodawał Błoński natychmiast, że nie o to chodzi, by Książka była zbeletryzowanym
wykładem filozofii, choć i tę dyskusję umiałaby w siebie wchłonąć i sproblematyzować. Zdawałaby raczej sprawę z tego, czym jest i może być erotyzm, potrafiłaby
wreszcie – także przemyśleć znaczenie religii:
Jak miłość, tak religia – zaraz wytłumaczę, o co chodzi – ważną w Książce będzie grała rolę. Czyż
bowiem nie ma racji Proust, mówiąc, że sztuka powstaje ze „współpracy ducha religijnego i miłości
rzeczy”? I czy nie czas, by słowo „religia” rozumieć dostatecznie szeroko, jako ł a d n a d r z ę d n y
i z w i ą z e k r z e c z y przez nas zobaczony, upragniony każdemu? Jeśli tak, to niejednego ateusza
uznamy za religijnego i przyznamy, że wszyscy chcemy być zbawieni, usprawiedliwieni, teraz lub na
wieki wieków35.

Doprowadziwszy nas do tego punktu – jakoś paradoksalnie panteistycznego –
krytyk się nagle zatrzymał, marzenie o Książce było już bowiem nakreślone. Skala
jej wymiaru religijnego i sposób jego charakteryzowania mogą w pierwszej chwili
zastanawiać; kwestia ta staje się jednak bardziej zrozumiała, gdy przyjmiemy, że
Błoński zakładał, iż w powieści to forma trzyma nas w ryzach, jest swoistym regulaminem rytuału. Jeżeli zechcemy się jej poddać i za nią aktywnie podążymy, to
w finale powinno nas czekać poczucie porządku wszechrzeczy; literatura nie powinna nigdy odbierać nadziei ocalenia, jej funkcją jest konsolidacja, nie zaś rozproszenie.
2
Marzenie Błońskiego nie dotyczy, oczywiście, pojedynczego dzieła, ale całości literatury. Wolno jednak, jak sądzę, odłożyć na bok tę świadomość i postawić pytanie:
dlaczego to marzenie Błońskiego o literaturze totalnej zawodzi w starciu ze współczesną mu polską prozą? Czemu jej nowoczesność jest tak problematyczna, tak
odmienna (i gorsza) od nowoczesności francuskiej? Co sprawia, że jakoś prawdziwsze okazuje się – wedle wskazań krytyka pochodzących z omawianego okresu –

33
34
35
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bałaganiarstwo rozwiązań Stanisława Ignacego Witkiewicza od subtelnych konstrukcji intelektualnych, nad którymi pracują w domowym zaciszu nie tak znowu
już młodzi awangardyści? Dość prześledzić zjawisko na jednym przykładzie – będzie
nim pisarstwo Leopolda Buczkowskiego, które Błoński komentował kilkakrotnie,
po drodze drastycznie zmieniając zdanie. Przykład ten nie jest przypadkowy: nakreślony przed chwilą projekt Błońskiego powstał wyraźnie pod wpływem twórczości Buczkowskiego, wydawać by się nawet mogło, że to ona stanowiła najpełniejszą
z możliwych realizacji wymienionych postulatów.
Powitał krytyk ową twórczość – zaczynając od zrecenzowania Czarnego potoku
– zrazu dość życzliwie, choć i nieco zachowawczo. Jakby nie do końca miał do niej
dostęp i nie darzył jej na wstępie przesadnym zaufaniem. „Nie można Czarnego
potoku opowiedzieć” – stwierdzał w pierwszym zdaniu omówienia opublikowanego
na łamach „Nowej Kultury” z 1955 roku36, a przecież dalej próbował tę rozbitą
fabułę jakoś zrelacjonować i nawet jego problematyzacja (będąca już interpretacją)
opierała się na wyciąganiu kolejnych niteczek streszczenia. To nie literatura – przekonywał znowu Błoński – lecz świadectwo wykraczające poza literaturę i jej możliwości; to proza niosąca ze sobą szereg komplikacji, widocznych już choćby na
poziomie jej zanikającego sensu:
Zapis ten daje tekst zatarty, niezrozumiały; słowa na pozór jasne, których związek wydaje się
nierealny. Znaczenie ulatnia się z nich z latami, w miarę jak niknie punkt odniesienia, wspólny dla
pisarza i czytelnika37.

Czarny potok to zagadka – nie sposób bowiem ocenić, czy eksperymentalność
tej książki wciąż jeszcze jest zaletą38. Buczkowski – pokazuje Błoński – próbuje
36
37
38
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J. B ł o ń s k i, Droga zabójców i droga prawdy. „Nowa Kultura” 1955, nr 28, s. 6.
Ibidem.
W tym kontekście (dyskusji nad znaczeniem i charakterem eksperymentu w prozie awangardowej)
szczególnie istotne wydaje mi się przypomnienie zastrzeżeń A. S a n d a u e r a, którego trudno
posądzić o konserwatyzm i fundamentalną niechęć względem tego typu tendencji. Komentując
pozytywne przyjęcie Czarnego potoku, stwierdzał on kategorycznie (Pod czy ponad. „Nowa Kultura”
1960, nr 8, s. 3): „działają tu – zamiast jednej – aż trzy taryfy ulgowe. Utwór, którego wydanie
w minionym okresie napotykało trudności, który opisuje zagładę Żydów, który pretenduje wreszcie
do unowocześnienia techniki pisarskiej, może – bez względu na poziom – liczyć w krytyce naszej
na kryteria zniżkowe”. S a n d a u e r koncentrował się na nieścisłościach i niedorzecznościach,
jakie dostrzegał w prozie Buczkowskiego, uważał, że jej kariera napędzona została przede wszystkim przez oczekiwania komentatorów – cytowany tekst miał w sobie wiele z zacięcia pamfletowego,
tak właściwego zbiorowi Bez taryfy ulgowej, nic więc dziwnego, że piszący wypominał w nim wprost:
„Chodzi przecie o to, aby móc uczynić gorzki wyrzut: »Oto, jakie arcydzieła tępiliście!« Ergo – Czarny potok p o w i n i e n być arcydziełem; jeżeli zaś nim nie jest, to – tym gorzej dla rzeczywistości”
(ibidem). Nowoczesność tej prozy stawiał S a n d a u e r wyraźnie pod znakiem zapytania, a niewykluczone, iż nawet mocniej: dostrzegał w niej coś na kształt imitacji. Podważał bowiem jedno
z podstawowych założeń artystycznych Buczkowskiego, podkreślał, że fantasmagoryczny wymiar
doświadczenia wojennego nie może zostać oddany w sposób paradoksalnie mimetyczny – poprzez
rozbicie narracji, jej „majaczliwy i nieudolny” charakter (ibidem). Prowadziło to S a n d a u e r a do
konkluzji, w której dowodził on, że Czarny potok nie dorasta do swoich ambicji; okazuje się poniekąd podwójnie nieudany – zarówno jako świadectwo, jak i jako próba prozy nowoczesnej. Publicysta puentował wypowiedź w sposób, który częściowo bliski będzie późniejszym refleksjom Błońskiego (czynionym na marginesie Pierwszej świetności): Czarny potok odbiega od prozy realistycznej „nie dlatego, że nią być nie chce, ale że – nie potrafi, że autor [...] po prostu nie panuje nad
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przełamać ograniczenia odbiorcy, nauczyć go zupełnie odmiennego porządku lektury. Krytyk pisze o tym autorze:
wcale na tym [mu] nie zależy, aby czytelnik rozumiał kolejność i logikę zdarzeń. A nawet – w pewnym
sensie – [Buczkowski] chce, aby [odbiorca] jej nie rozumiał. Gdyby bowiem owe zdarzenia [autor] ustawiał logicznie, „zrozumiale”, czytelnik znalazłby się na zewnątrz tragedii, patrzyłby na nią tak, jak widz
patrzy na scenę. Widz wie więcej niż bohaterowie dramatu. A Buczkowski pragnie go zmusić, aby wiedział tyle, co oni. Nie, aby rozumiał mechanizm, ale by w s p ó ł p r z e ż y w a ł katastrofę. Stąd głosy:
„Buczkowski torturuje czytelnika, to histeria wyobraźni!” – miałyby rację, gdyby Buczkowski pragnął
uchwycić ton epoki, gdyby losy Szabasowej chciał – opowiedzieć. A on nie chce. Pragnie je – odtworzyć 39.

Proszę sobie w tym miejscu przypomnieć uwagi dotyczące Artauda i formuły
partycypacji – tak życzliwie powitanej przez Błońskiego; proszę przywołać w pamięci ten fragment manifestu krytyka mówiący o literaturze i rytuale. Gdy autor Czarnego potoku chciał swego odbiorcę przeprowadzić przez analogiczny proces, napotykał opór. Bo zacytowany przed chwilą akapit jest w tekście Błońskiego próbą
wyjaśnienia tylko, a nie – zapisem entuzjazmu. Jest próbą przeniknięcia reguł,
które rządzą tą prozą: jeśli zaś okazuje się ona tak bardzo poszarpana narracyjnie,
to jej sensu szukać należy na innym poziomie. Błoński do takiego rozumienia literatury, jakie proponuje w tym wypadku Buczkowski, zdaje się powoli dorastać – tu
jeszcze (paradoksalnie) wygląda ono raczej na atrakcyjną propozycję intelektualną,
a nie na coś, co by zachęcało do uczestnictwa. Stąd zapewne Błoński – starając się
znaleźć jakieś wytłumaczenie dla swego podejścia – chce ten poziom eksperymentalności niejako obniżyć: wskazuje, że omawiana proza oparta jest tak naprawdę
na głębokim przywiązaniu do realizmu, bo tylko kurczowe trzymanie się faktów
i realiów może chronić piszącego, w żadnym wypadku nie ma tu miejsca na kłamstwo40.

39
40
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materiałem. W oczach krytyków, spragnionych odkrywczego spojrzenia na okupację i przekonanych,
że majaki oddawać należy techniką majaczliwą, ta jego nieudolność może ujść za niezwykle śmiały eksperyment. Rzecz jednak w tym, że – przedstawiając koszmar – artysta musi w jakiś sposób
być poza nim, poddawać mu się, ale i panować nad nim, pogodzić trzeźwość z pijaństwem” (ibidem).
Przywołuję Sandauera nie bez powodu – sądzę bowiem, że rozumienie nowoczesności w ujęciu
Błońskiego (lecz także innych przedstawicieli krakowskiej szkoły krytyki) wyraźnie kształtowało
się w pewnym (polemicznym) dialogu z koncepcjami autora zbioru Bez taryfy ulgowej. Bodaj najważniejszym tematem dyskusji było sytuowanie i pojmowanie znaczenia przedwojennej awangardy. U Sandauera podlegała ona swoistej absolutyzacji, okazywała się rodzajem matrycy, do której
chciał on przyrównywać późniejsze osiągnięcia (na ogół wypadało to na ich niekorzyść – by przypomnieć tylko jeden, wyraźnie pogardliwy termin, jakim zwykł się on posługiwać: „postawangarda”,
zabarwiony lekceważeniem). U Błońskiego te mocne cięcia między literaturą przed- i powojenną
właściwie nie występują. Kredyt zaufania dawany aktualnie powstającej twórczości też jest znacznie wyższy, krytyk nie rozumie jej jako nieudolnej kopii. I choć zarówno Sandauer, jak i Błoński
będą tą nową twórczością rozczarowani, to do jej oceny zastosują inne argumenty: pierwszy chętniej położy nacisk na używanie klisz i zamiłowanie do tandety, drugi – na brak autentyzmu,
względem czego technika literacka jest wtórna. Zob. też uwagi G. W o ł o w c a (Nowocześni w PRL.
Przyboś i Sandauer. Wrocław 1999, zwłaszcza część W obronie zdobyczy), dotyczące kształtowania
się stanowiska Sandauera po Październiku, oraz komentarz M. P i e t r z a k a (Krytyka literacka
wobec pokolenia „Współczesności”. Warszawa 2007), pokazujący, w jaki sposób Błoński i A. Kijowski odnosili się do cyklu Bez taryfy ulgowej.
B ł o ń s k i, Droga zabójców i droga prawdy, s. 6.
Wspomnieć w tym miejscu należy, że argumentację Błońskiego trzeba rozpatrywać w kontekście
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Wydaje się jednak, że najbardziej niepokoiła Błońskiego ambiwalencja etyczna
omawianej książki:
[...] Czarny potok – i to jest największą zasługą Buczkowskiego – nie jest tylko dokumentem, relacją,
lamentem. Dokument zbiega się (i to jest u Buczkowskiego nowe) w konflikt moralny: konflikt między
uczciwością a skutecznością, jak w każdej walce, a zwłaszcza takiej. Nie inny niż ów zawarty w pytaniu
Dostojewskiego, czy wolno by było za cenę śmierci jednego dziecka zlikwidować całe cierpienie całego
świata. Są sytuacje, w których przecząca odpowiedź na to pytanie wydaje się zbrodnią. W codziennym
życiu wymija się je półśrodkiem lub cierpliwością, tu jednak wciela się krańcowość. Czy można, czy
wolno zachować czyste ręce? Czy zdjąć z palca zamordowanej dziewczyny pierścionek, skoro dałoby się
może przechować zań małego Dudi? Buczkowski wie, że skuteczność zawsze zwycięża. Nie ma rady,
w tym właśnie jest nieszczęście. Ale trzeba się bronić przed dwuznacznością moralną: umie to nie tylko
ksiądz Bańczycki, ale także lekarz Chaim i robotnik Kuba Szerucki. Bańczyckiego wieszają hitlerowcy,
Szerucki zaginął (to znaczy zginął), Chaim zostaje przy bezbronnych, wybiera męczeństwo. Inni wybierają skuteczność. Kto odważy się rzucić na nich kamieniem? Wybierają z rozdartym sercem.
Nie wiem, czy Czarny potok jest dobrą powieścią. Ale cóż to nas obchodzi? Wstrząsa prawdą to –
wystarczy41.

3
Wracał Błoński do Buczkowskiego po trzech latach, w 1958 roku, pisząc równocześnie o Czarnym potoku i o Doryckim krużganku. Recenzja ta miała już zupełnie inny

41

I-5.indd 78

trwającej wówczas kolejnej fazy rozważań o realizmie, ściśle powiązanej z namysłem nad sztuką
(później także literaturą) nowoczesną. Głos Błońskiego ukazał się w „Nowej Kulturze”, która stosunkowo szybko dołączyła do żywej debaty na temat nowoczesności, prowadzonej już od początku
1955 r. na łamach „Przeglądu Kulturalnego”, a zainicjowanej wystąpieniem J. Ć w i e r t n i zatytułowanym O smaku destylowanej wody, o metodzie uchylania drzwi i jeszcze o kilku sprawach
natury artystycznej (nr 11). Stawiając mocną tezę: „Należy chyba powiedzieć sobie, że nie ma deformacji realistycznej lub nierealistycznej ani żadnych form nierealistycznych, gdyż realizm to nie
jest sprawa jakiejś konkretnej formy, ale sprawa widzenia rzeczywistości. Te same formy artystycznej deformacji w sztuce raz mogą służyć prawdzie, a drugi raz fałszowi obrazu świata. Decyduje
o tym powstałe, konkretne dzieło – zrealizowane zamierzenie twórcy” (ibidem, s. 8), Ćwiertnia
jednocześnie niezwykle celnie wypunktowywał bardzo charakterystyczną praktykę retoryczną,
uskutecznianą przez wielu komentatorów chcących „przemycać” sztukę bądź literaturę awangardową. Zwracał wszak uwagę na swoiste rozbrajanie jej radykalnego potencjału przez dodanie zabezpieczającego epitetu: „realistyczna”. Spostrzeżenia Błońskiego bez wątpienia oparte są, przynajmniej częściowo, na podobnym mechanizmie językowym, ale – jak sądzę – nie wynika to tylko
z potrzeby asekuracji i znalezienia dla siebie miejsca w odgórnie narzuconej ramie dyskursywnej.
Te zabiegi nie sprowadzają się bowiem u Błońskiego wyłącznie do wywalczenia pola dla twórczości
Buczkowskiego, są raczej zapisem wątpliwości samego krytyka – który chce się za eksperymentem
opowiedzieć, nie czuje się jednak doń w całości przekonany. To zjawisko – skłonna byłabym je
nazwać p a r a d o k s e m w a r u n k o w e j a k c e p t a c j i – jest zresztą dla krytyki Błońskiego
w tym czasie dość typowe: wystarczy wspomnieć pozytywny wymiar Zmiany warty, zawierającej
więcej nadziei na przyszłość niż satysfakcji z dotychczasowych spełnień literackich. W tak płynnym
– rozszerzającym – rozumieniu realizmu można również dostrzec wpływ koncepcji K. W y k i: argumentacja Błońskiego przypomina skróconą logikę wywodu prowadzonego w szkicu Tragiczność,
drwina i realizm („Twórczość” 1945, nr 3). Zob. omówienia dyskusji o nowoczesności w krytyce
i publicystyce okołopaździernikowej: M. K i s i e l, Zmiana. Z problemów świadomości literackiej
przełomu 1955–1959 w Polsce. Katowice 1999 (zwłaszcza podrozdział Między realizmem a awangardą). – J. G a l a n t, Odmiany wolności. Publicystyka, krytyka i literatura polskiego Października.
Poznań 2010 (zwłaszcza rozdział Nowoczesność – normalność – wolność).
B ł o ń s k i, Droga zabójców i droga prawdy, s. 6.
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wydźwięk: była zdecydowanie Buczkowskiemu życzliwa, do tego stopnia, że szereg
uwag z poprzedniego tekstu można by uznać za wynik przycinania własnej opinii
w obawie przed starciem z cenzurą. W argumentację Błońskiego od początku bardzo
wyraźnie wplecione było wartościowanie – jeśli Czarny potok jawił się jeszcze jako
zapowiedź, to Dorycki krużganek jest formą spełnienia; idzie dalej na płaszczyźnie
formalnej (odchodzi od „historii” na rzecz uchwycenia „sytuacji”) i krytyk mówi jasno:
„Buczkowski [...] odwraca tradycyjną technikę powieści i proponuje arcyciekawy
eksperyment, może najbardziej ryzykowny, jaki zdarzyło nam się czytać po wojnie”42.
Na czym ta oryginalność Buczkowskiego miałaby się opierać? Na momencie
uchwycenia końca świata – to na pewno. Ale też na zdolności do narracyjnego
oddania atmosfery apokalipsy. Podkreślam ów aspekt, bo z czasem zacznie on –
w Pierwszej świetności – Błońskiego mierzić. W Doryckim krużganku zaś eksperyment jest oceniany pozytywnie – nie ze względu na zachwyt nad efektem końcowym,
lecz z racji uprzywilejowania samego podjęcia próby. Błoński komentuje:
Słowem – tak narrator, jak postacie poruszają się wśród faktów, odartych ze swego pełnego znaczenia, wśród faktów – rzeczywiście nagich. Technikę powieści Buczkowskiego można by – pochopnie! –
uznać za antyrealistyczną. Widać tu jednak wyraźnie, jak to, co uchodzi za „realistyczne”, jest w istocie
tylko tradycyjne. „Antyrealizm” wynika tu bowiem z troski o „większy realizm”, wsteczne konstrukcje
– ze ściślejszego rozważania, jak pojmujemy wypadki: odarcie (chwilowe) faktów ze znaczeń – ze zbadania sytuacji narratora. Co nie znaczy, aby wydarzenia Doryckiego krużganka nie układały się w całość
do pojęcia. Owszem, można ustalić wzajemne stosunki postaci, można przyszpilić prawdopodobną
chronologię fabuły. Tyle że zniknęłaby wówczas – sztuka Buczkowskiego43.

Czytając ten tekst, odnosi się jednak również wrażenie, że Błoński nieco na siłę
chce w Dorycki krużganek wpisać istotne dla siebie wymiary. Zdaje się przecież
mówić: Buczkowski wciąż próbuje nas przeprowadzić przez proces rozpadu świata,
raz po raz wymusza na nas uczestnictwo, stawia nas po stronie ofiar i po stronie
katów, nie pozwala odwrócić oczu. Piętrząc przed czytelnikiem trudności formalne,
dodatkowo popycha do dalszego wysiłku – zderzenie z ostateczną katastrofą nie
może być łatwe, załamuje ona nie tylko potencjał poznawczy bezpośrednich uczestników, ale i nas – po latach próbujących (z założenia bezskutecznie) odnajdywać
w niej przynajmniej okruchy sensu i logiki. I choć – nadal rekonstruuję tok argumentacji Błońskiego – nie zawsze Buczkowskiemu udaje się zachować całkowitą
konsekwencję, choć niekiedy razić mogą niektóre jego nieporadności, to sama tak
pomyślana próba budzić musi respekt. Znamienne jest tu zresztą widoczne w obserwacjach krytyka przejście od literatury świadectwa do „nad-realizmu”, rozumianego nie jako kierunek literacki, ale jako forma absolutyzacji możliwości poznania
realistycznego, którą w pewnym sensie wolno by w takim wypadku uznać za ekwiwalent poszukiwań Gombrowicza.
A jednak – istnieje coś, co Błońskiego niepokoi, coś poważniejszego niż wspomniane nieporadności. Ten świat roztrzaskany jest bowiem – światem bez wartości,
światem, który stracił wiarę w jakikolwiek przedustawny porządek. Jest – przynajmniej w Czarnym potoku czytanym przez Błońskiego – chaosem, magmą zdarzeń;
rzeczywistością, w jakiej postacie marzą już tylko o fizycznym przeżyciu, a nie –
42
43
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J. B ł o ń s k i, Ty spiszesz wszystko. „Przegląd Kulturalny” 1958, nr 22, s. 4.
Ibidem.
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o zbawieniu. Nie złorzeczą Bogu, Boga bowiem w ich świecie nie ma. Krytykowi
brakuje zaś wciąż jakiejś nadrzędnej racji, szuka on – uzasadnienia. I po lekturze
Doryckiego krużganka niby znajduje:
Wartością, w imię której walczą bohaterowie Buczkowskiego, jest Dom – ten krąg moralno-obyczajowy, w jakim się urodzili i wychowali. Humanizm tu wynika z dawnego życia szczupłej, lecz moralnie
płodnej społeczności. Ową tradycję zaznacza Buczkowski, nasycając swą relację prowincjonalizmami,
bajkowym wspomnieniem, porzekadłem, przysłowiem. Z niej bohaterowie czerpią wiarę i siłę. „W tym
miejscu – czytamy – ujrzałem pierwszy raz węzeł dławiący i zaraz zacząłem go rozwiązywać i stawać się
wolnym. Wszechświat nie jest martwy i czartowski – jest boski i naszych rodziców. I na nowo zacząłem
siebie szanować i używać średnich miar”. Te „średnie miary”, przejęte od rodziców, zachowane w małym
światku, symbolizują skromną i dyskretną, ale jakże skuteczną, etyczną tradycję ludzkości – demaskując głęboki fałsz kulturalny, jakiego przedstawicielami byli Gall czy Osnabrick44.

Racja ta jednak nie chce wybrzmieć przekonywająco, jest jakoś dziwnie kulawa.
Błoński wykorzystuje tu przy tym metodę, którą nazwać by można recyklingiem
literackim; metodę w ogóle chętnie przezeń stosowaną – w kolejnych odsłonach
przedrukowywał on wcześniejsze teksty, dokonując zarazem ich znaczącej rekontekstualizacji. Zabieg ten nie dotyczył tylko całych szkiców, włączanych do następnych książek, rozgrywał się także na poziomie niewielkich fragmentów, które były
wchłaniane przez późniejsze artykuły, wybrzmiewając w nich już inaczej. Przykładowo, fragmenty recenzji Czarnego potoku z „Nowej Kultury” zdecydował się Błoński wpleść do dłuższego komentarza z „Przeglądu Kulturalnego”, wiążąc refleksje
o tej powieści z namysłem nad Doryckim krużgankiem. Zapewne głównie po to, by
raz jeszcze uniknąć jałowego przytaczania informacji wcześniej podanych; bezpośrednie powtórzenie tych wyimków musiało być wszakże formą aprobaty – oznaczało tyle, że autor nie zmienił zdania w omawianych kwestiach.
Z jednym, ale bardzo istotnym w tym wypadku wyjątkiem. W cytowanym przez
siebie fragmencie zakończenia Błoński dopisał słowo: „nie” – krótkie, lecz zupełnie
przekształcające sens całej wypowiedzi. Recenzja z „Nowej Kultury” kończyła się
stwierdzeniem, że w świecie Buczkowskiego zawsze skuteczność zwycięży nad
uczciwością; to właśnie ono zostało po latach mocno złagodzone dzięki tej zmianie.
Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to poprawka czysto kosmetyczna, ma
ona jednak tak naprawdę charakter fundamentalny, pozwala bowiem krytykowi
opowiedzieć się po stronie eksperymentu, w którym odnajduje on wymiar pozytywny. Potencjał etyczny literatury okazuje się tutaj decydujący: w świecie rozsypanych
reguł gwarantuje ułamek sensu.
4
Pod koniec maja 1967 Stanisław Lem donosił Mrożkowi:
Wyszła teraz Pierwsza świetność Buczkowskiego Leopolda, chwalona przez wszystkich właściwie
(Mętrak, Bereza, Hanna Kirchner), ale zapewniam Cię, że jest to szczególny rodzaj zjawiska – gdyż powieść owa przedstawia klinicznie czysty casus schizofrenii, bez żadnych mówię przenośni, metafor, to
naprawdę jest płód choroby umysłowej, kompletny rozpad, ale to kompletny! Nikt z krytyków nic nie
rozumiał [...], bo do rozumienia w chaosie tym nic doprawdy nie ma, reakcje ich zaś są funkcją globalnej sytuacji literatury i światowej, i naszej (rozpadu kryteriów, mętności semantycznej, mgły powszech-
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nej, poszukiwań nadto rozpacznych, w których zdarza się, że normalni naśladują szaleństwa wszelakie).
Casus bardzo drażliwy. Janek [Błoński] pisać o tej książce ze zrozumiałych powodów nie chce (w końcu stawiać diagnozę tego rodzaju jest rzeczą psychiatrów raczej – krytyka nie ma tu nic do roboty).
Problem właściwy tkwi w owym nieporozumieniu (więcej niż żenującym), co sprawiło pochwał chóry.
Gdyż daje się teraz kredyt nadzwyczajny całkiem i bezlimitowy niezrozumiałości tout court – po prostu
carte blanche się wystawia i oto wstydliwe konsekwencje!45

Powody milczenia Błońskiego – w tamtej chwili jasne dla obu korespondentów –
dziś już wcale nie są takie przejrzyste. Lem podsuwa, co prawda, uzasadnienie, ale
nie wydaje się ono tłumaczyć wszystkiego: problem Błońskiego z nową powieścią
Buczkowskiego nie pozwala się bowiem zredukować jedynie do obawy, że autor
tejże popadł w szaleństwo (swoją drogą – szaleństwo to raczej by pewnie pociągało
autora Zmiany warty), nie mieści się także w przeświadczeniu, iż krytyka zupełnie
straciła już miarę, całkowicie afirmując i wywyższając niejasność. „Klinicznie czysty
casus schizofrenii” – pisze zirytowany Lem. A Błoński? Skomentuje przecież Pierwszą świetność w tekście utrzymanym w tonie prawie pamfletowym – wymierzonym
jednak nie tyle w autora powieści, ile w komentatorów, którzy się nią bezrozumnie
zachłysnęli46. Z pozoru większość owych uwag będzie dotyczyła techné literackiej.
Błoński przekonuje czytelnika, iż spodziewał się, że kolejne książki Buczkowskiego
rozjaśniać będą naturę jego eksperymentu pisarskiego, ale tak się nie dzieje. Eksperyment ów postępuje i coraz trudniej odczytać bądź odnaleźć jego uzasadnienie.
Gra kontrolowanej anarchii – tego szukał wcześniej Błoński u Artauda:
Choć poruszona anarchicznymi mocami, twórczość musi wyrażać się przez określony układ form,
choćby te formy były umowne, zaskakujące, zupełnie niezgodne z potocznym doświadczeniem, wreszcie
zaś – zmienne47.

O powieści Buczkowskiego krytyk pisał zaś, że nic nie trzyma jej w ryzach –
można powiedzieć (syntezując argumenty pojawiające się także w tekstach innych
dość sceptycznie nastawionych komentatorów), że przekraczając formy, wykrzywiając je i parodiując, autor nawet nie stara się stworzyć ramy ostatecznej, scalającej. Płynność – dopowiada już sam Błoński – staje się tu więc fetyszem: nic nie
ma ustalonego kształtu; znika zarówno porządek chronologii, jak i jakikolwiek
porządek tożsamości. Wbrew jednak zamiarom piszącego – sugeruje krytyk – nie
powstaje w ten sposób kondensat doświadczenia, lecz tylko coś na kształt jego
niepokojącej atrapy: tak pomyślany tekst osiąga poziom całkowitej nieczytelności;
nie ma dostępu do dzieła, którego poetyka oparta jest na odrzuceniu wszelkich
możliwych reguł. Te – mówi Błoński, odnosząc się do przykładu francuskiej nowej
powieści – mogą być dowolnie skomplikowane, jednak muszą istnieć. Dopowiedzmy:
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S. L e m, list do S. Mrożka, z 28 V 1967. W: S. L e m, S. M r o ż e k, Listy 1956–1978. Kraków 2011,
s. 630.
Przypomnieć należy – dla równowagi – w tym miejscu, że kolejne książki Buczkowskiego budziły
u krytyki raczej narastający dystans niż zachwyt, a logika rozumowania wielu komentatorów
zbieżna pozostaje z myśleniem Błońskiego: zarzucano Buczkowskiemu przesadny eksperymentalizm i nihilizm. Zob. szczegółowe omówienie recepcji tej twórczości: S. B u r y ł a, Proza Leopolda
Buczkowskiego – niepokoje i obawy krytyków. W: Prawda mitu i literatury. O pisarstwie Tadeusza
Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego. Kraków 2003.
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trzymają bowiem w ryzach nie tylko samą powieść, ale i świat, ukorzeniają go i zabezpieczają; nie bez powodu u Błońskiego tak blisko od scalenia – do ocalenia.
Stąd zaskakujące na pierwszy rzut oka przejście: uwagi o charakterze genologicznym odsyłają w tym wypadku zupełnie jednoznacznie do sfery szeroko rozumianej ontologii; a krytyk, polemizując z pozoru z propozycją interpretacyjną
Kirchner, mimochodem zdaje się sugerować, że nie do zaakceptowania jest dla
niego demontaż świata tak daleko posunięty, by nie do pomyślenia było potem
złożenie z jego elementów jakiejkolwiek nowej całości. W zadziwiający sposób poetyka normatywna przekształca się więc w rodzaj instrukcji (zarówno literatury,
jak i życia) – czytając Błońskiego, zaczynamy mieć wrażenie, że chciałby on niejako
oswoić Buczkowskiego, przeciągając go na stronę pisarzy rozumiejących eksperyment w duchu praktyk OuLiPo. Bo choć i one nie mogły być autorowi Zmiany
warty przesadnie bliskie, to jednak – pozostawały zrozumiałe, nie rozsadzały porządku wartości48. Były – eksperymentem kontrolowanym.
Krytyk kończył:
Pojmuję, co zwiodło Berezę i innych: w Pierwszej świetności jest sporo pięknych z d a ń. Są tam
także – aczkolwiek rzadsze – uderzające s c e n y. Pisarz zgubiony nie przestaje być pisarzem i najbardziej
szalony chwyt kompozycyjny (lub jego brak) nie poraża umiejętności widzenia i nazywania świata.
Inaczej mówiąc, krytycy czytali Pierwszą świetność jak poemat, którego się najpierw nie rozumie: zachwycając się luźnymi obrazami. Ale poza to wrażenie nie wyszli [...]. Logiką poematu może być tylko
spoistość, nawrotność czy przemienność obrazów i skojarzeń. Jeśli jednak uznać Pierwszą świetność
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Myślę, że za bardzo znamienne można uznać określenie użyte przez Błońskiego w nie opublikowanym tekście z lat osiemdziesiątych XX wieku. Kreśląc ewolucję prozy powojennej, pisał krytyk –
w nawiązaniu do literatury obozowej (archiwum Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte. Podkreśl.
M. Sz.): „Człowiek przestał być podmiotem swego losu. Ponosi jednak – zasłużenie? niezasłużenie?
– odpowiedzialność za znieprawienie historii. Czy jego winą nie jest to, że przeżył? Nieposkromiona
żywotność bohatera opowiadań Borowskiego dowodzi nieograniczonej plastyczności człowieka,
którego kształtują naprawdę okoliczności, nie lekcje cnoty i mądrości. Rozpacz i frustracje kazały
oskarżać europejską tradycję wychowawczą; prowadziły tak do poetyki lodowatego cynizmu albo
sarkastycznego współczucia. Aby to świadectwo było pełne, musiało pokazać rozpryśnięcie moralności, naiwnej może, ale takiej, co pomaga żyć... i czasem nawet umierać. Musiało mówić o m et a f i z y c e e k s p e r y m e n t u, którym było zdeptanie cywilizacji w obozach koncentracyjnych.
Musiało wyrazić się rozsypaniem wzorców językowych, choćby prozaizacją liryki, zapoczątkowaną
przez Różewicza. Ale było to już więcej, niż mogli strawić teoretycy (czy terroretycy) socrealizmu,
którzy już w 1948 zawładnęli literaturą”. Chociaż eksperyment rozumie tu Błoński, oczywiście,
zupełnie inaczej, to zbitka jest, moim zdaniem, znacząca: „metafizyka eksperymentu” stanowi
chyba w myśleniu krytyka pojęcie całościowe; to wychylenie ku czemuś, co większe od nas, aż do
granic radykalne, uzasadnia dopiero sens eksperymentu literackiego. Wydaje się zresztą, że istotne są tu słowa krytyka z jednego ze stosunkowo późnych wywiadów, przeprowadzonego przez
K. i S. C h w i n ó w w 1991 roku. J. B ł o ń s k i wypowiadał się wówczas raz jeszcze na temat
twórczości Borowskiego, zestawiając ją jednak z tekstami G. Herlinga-Grudzińskiego. Stwierdzał
(Najlepsze lata. Z Janem Błońskim rozmawiają Krystyna i Stefan Chwinowie. W: Błoński przekorny,
s. 423): „inaczej przedstawiają się reakcje więźniów sowieckiego gułagu i więźniów obozów niemieckich. Jakby ci pierwsi trzymali się lepiej, lepiej bronili przed wewnętrznym spustoszeniem i zniewoleniem”. W dokonanej przez Błońskiego charakterystyce pisarstwa Borowskiego można odnaleźć
zaniepokojenie ciemnością, krańcowością owego doświadczenia, które pozbawione jest jakiegokolwiek wymiaru pozytywnego. Jak sądzę, to dokładnie ten sam rodzaj niepokoju, jaki odsuwał
krytyka od pisarstwa Buczkowskiego i sprawiał, że autor Zmiany warty opowiadał się raczej za
modelem literackim Herlinga-Grudzińskiego, w sytuacji doświadczenia granicznego zostawiającym
wciąż miejsce na okruchy nadziei.
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za poemat, to przyznać także trzeba, że – niezmiernie on słaby: albowiem zdania znaczące, nasycone
liryczną treścią, zgubione zostały w morzu poprawnej co najwyżej prozy. [...] Jakkolwiek więc Pierwszą
świetność rozpatrywać, zawsze okaże się ona pomyłką i ślepą uliczką; i jakkolwiek rozumieć jej recenzentów, zawsze wydają się [oni] zabłąkani na bezdrożach49.

Dziwny i paradoksalny finał. Bo rozprawienie się Błońskiego z Buczkowskim
i jego recenzentami było przecież zarazem przekreśleniem własnych oczekiwań czy
postulatów; stawało się formą korekty do wcześniejszego projektu wywodzonego
z pism Artauda. Fakt ten ulega obnażeniu już przez używany przez Błońskiego
język i – jeśli wolno to tak nazwać – zespół przyrównań: przypomnijmy, że nie tak
dawno to sam krytyk marzył o Książce bliskiej poematowi; rozbitej na sceny, które
– poddane uważnej lekturze – ostatecznie będą na nowo oświetlać się nawzajem.
Żądał też Błoński niezrozumiałości, choć poskromionej, bo tylko ona może być
wyzwaniem. W recenzji Pierwszej świetności nagle kapitulował – i ta kapitulacja
nie dotyczyła wyłącznie powieści Buczkowskiego.
W dużej mierze Błoński w omawianym tekście wykładał na nowo własne oczekiwania – koncentrując się tym razem na „spoistości, nawrotności czy przemienności obrazów i skojarzeń”, które zdają się rządzić czymś więcej niż tylko „logiką
poematu”. Są bowiem spoiwem ładu (a może nawet ów ład uosabiają), jak zaś widzieliśmy już wcześniej – wiara w istnienie tego ładu bądź co najmniej tęsknota za
nim była dla Błońskiego równoznaczna z nowoczesnym rozumieniem literatury,
opartej na dominancie religijnej czy metafizycznej. Ale zapewne i z czymś więcej:
z rozumieniem literatury jako takiej; bo przekroczenie wspomnianego ładu oznacza
wyjście poza literaturę – czy to w stronę świadectwa (jak w wypadku Czarnego
potoku), czy anihilacji (jak w Pierwszej świetności). Stąd zapewne tak ostra (jak na
tego krytyka) puenta owej recenzji i jej kategoryczność: dzieło Buczkowskiego jest
pomyłką; entuzjazm komentatorów pozostaje zaś tak szkodliwy, bo stanowi przyzwolenie na nihilizm, wyraz aprobaty dla wprowadzenia do obiegu kulturowego
wartości, które kulturę rozsadzą i zniszczą.
Może właśnie w tym miejscu dochodzimy – symbolicznie, rzecz jasna – do punktu, w jakim rodzi się konserwatyzm Błońskiego50. Bo niewątpliwie zdawał sobie on
sprawę z dwuznaczności eksperymentu: i jeśli wierzył w jego potencjał (a wierzył,
przynajmniej na początku, niewątpliwie), jeśli był w stanie opowiedzieć się po stro-
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J. B ł o ń s k i, Bezdroże. „Życie Literackie” 1967, nr 42, s. 13.
Warto tu wspomnieć o tym, jak widzi relacje między recenzjami Błońskiego dotyczącymi Doryckiego krużganku i Pierwszej świetności B. O w c z a r e k (O prozie Leopolda Buczkowskiego. Zmienić
perspektywę. „Przegląd Filozoficzno-Literacki” nr 41 á2015ñ). Zwraca on bowiem uwagę na to, że
dochodzi w tych recenzjach do głosu swoisty tradycjonalizm krytyka, dostrzegalny w samym definiowaniu literatury. W tekstach Błońskiego – pokazuje badacz – mocno wyeksponowany zostaje
problem c z y t e l n o ś c i; Czarny potok i Dorycki krużganek można poskładać, lektura Pierwszej
świetności musi zaś być oparta na założeniu o nieczytelności tej powieści. W świetle założeń Błońskiego – to zarzut. Jak jednak komentuje Owczarek: fakt, że ocena owa ma charakter negatywny,
wynika z przeświadczenia, iż narracyjność jest esencjonalnym równoważnikiem literatury. Na
pewne wymiary czyniło to piszącego nieczułym – „Błoński nie widział w prozie Buczkowskiego
istotnej przemiany jej funkcji przedstawienia i nie dostrzegł zmiany w odnoszeniu literatury do
literackiej konwencji, nie widział jej funkcji prezentacji i demonstracji chwytu czy ironii, czyli
wielowymiarowego przedstawienia świata” (ibidem, s. 231).
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nie atrakcyjności transgresji, to zarazem od pierwszych chwil dostrzegał mocno
wyznaczone granice: taka próba nie powinna stać się narzędziem dezintegracji. I gdy
rozsadza porządek rzeczy, nic nie oferując w zamian – jest nie tylko bezwartościowa,
ale i niebezpieczna: odtrąca od jedynego oparcia, jakie, być może, w ogóle współcześnie mamy. Stąd, jak sądzę, w krytyce Błońskiego aprobata wobec literackiego
bluźnierstwa Francuzów i wyrażana tylko pośrednio złość na pisarzy, którzy – jak
Buczkowski – chcieli być wyłącznie piewcami rozpadu, nie szukając dlań żadnego
uzasadnienia. Jeżeli kultura nie będzie tęsknić za czymś większym od niej samej,
co pozostanie? Jeżeli w chaosie nie będzie chciała odnaleźć choćby śladów dawnego
porządku bądź zalążków nowego ładu, jak ma się w niej odnaleźć człowiek? Świat
Buczkowskiego jest dla Błońskiego światem nie do pomyślenia – radykalnie obcym
i odrzuconym. I we wszystkich wypowiedziach krytyka na ten temat dominuje lęk
przed jednym: przed tym, że to autor Czarnego potoku mógłby mieć rację.
5
Niemal dekadę wcześniej – w szkicu o Genecie – Błoński stwierdzał:
Tak jak nigdy żaden pisarz nie napisze książki, która objęłaby całość rzeczywistości, tak nigdy nie
uda się tej rzeczywistości całkowicie zniszczyć. Czy jednak oba te marzenia – pozytywne i negatywne
– nie uzupełniają się wzajemnie, a nawet czy się przypadkiem nie utożsamiają?51

Myśl ta dobrze wyraża stanowisko twórcy Zmiany warty: szukał on takiego
modelu kultury, w jakim energia anarchii spotykałaby się ze spokojem ładu; te
dwie siły są bowiem u Błońskiego nierozerwalnie ze sobą powiązane – anarchia
pozwala nam przeżyć i dostrzec ład na nowo, ład zabezpiecza przed inwazją i destrukcyjnością anarchii. Jak łatwo więc zrozumieć, żadna z owych mocy nie zdoła
uzyskać przewagi – bluźnierstwo wydaje się atrakcyjne tylko wtedy, gdy jest przeciwko komu je kierować. Ono służy temu, by kultura raz jeszcze przypomniała
sobie o swojej sakralności – biada jej jednak, gdy tę będzie chciała ostatecznie
zanegować. Jak się wydaje, Błoński zgadzał się w owym punkcie z Czesławem Miłoszem: są takie prawdy, o których czytelnikowi nie należy mówić, nie wolno bowiem
niszczyć jego nadziei.
Bodaj w 1986 roku krytyk pisał do Lema: „Witkacy, Gombro co noc mnie nawiedzają i męczą, szydząc, że im rady dać nie mogę. Ale jak dożyję, to jeszcze chyba zmogę, skromnie, ale zmogę”52. Jak wiemy – zmógł, ale tak jak literatura jest
tylko marnym odblaskiem Książki z manifestu Błońskiego, tak i tomy poświęcone
wymienionym autorom są jedynie niewiernym odwzorowaniem Księgi zamierzonej
przez krytyka. Gdyby zrealizował on swoje plany z przełomu lat sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych XX wieku – a zaliczał do nich i opublikowanie monografii Witkacego (już, już kończonej!), i scalenie szkiców poświęconych dramatowi – otrzymalibyśmy prawdopodobnie pozycje bliższe wyrażonym tu intuicjom. Jak jednak
wiadomo, najciekawsze są zawsze dzieła nienapisane i lubię czasem myśleć o tym
tomie-apokryfie, Błońskiego wersji Ziemi Ulro, dużo bardziej drapieżnej od jego
51
52
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późniejszych interpretacji. O takiej książce, w której przyglądają się sobie nawzajem
Sęp Szarzyński i Cyprian Norwid; w której Witkacy o sztuce i jej znaczeniu dialoguje z Proustem; w której Błoński wyciąga i dopowiada wnioski z zestawienia
Gombrowicza z Genetem; konsekwentniej rozpisuje refleksję nad Buczkowskim
i nad Andrzejem Kuśniewiczem; zdaje sprawę z tego, skąd bierze się jego głębokie
rozczarowanie Tadeuszem Różewiczem i opowiada się – tak! – za Miłoszem, bo
przecież drugą stroną negatywizmu Błońskiego pozostaje już wtedy poszukiwanie
epifanii53. Apokryf ten jednak – jakby roztrzaskany – można tylko rekonstruować
z publikowanych fragmentów, rozrzuconych po czasopismach; scala dziś te teksty
głównie namysł czytelnika, szukającego pierwotnego zamierzenia. Warto się na ten
wysiłek zdobyć, bo niewykluczone, że jest to najważniejsza i najpiękniejsza z książek Jana Błońskiego.
Abstract
MAŁGORZATA SZUMNA Jagiellonian University, Cracow
AMBIGUITY OF EXPERIMENT ON THE CATEGORY OF “REVERSED SACRUM” IN JAN
BŁOŃSKI’S CRITICAL DISCOURSE
The article attempts to reconstruct the significance of “reversed sacrum” category in Jan Błoński’s
critical discourse. The author polemicizes with the thesis according to which metaphysical subject
matter was to have been openly clarified by the critic no sooner than in his 1985 volume Kilka myśli
co nie nowe (Several Thoughts That Are Not New) and she shows the way it was problematized earlier,
that is in his 1960s papers. Starting with the assumption that Błoński was predominantly interested
in the 20th century religiousness and its emergence in a distorted and parodic shape, often even mockery one, the author analyses his texts on Francophonic theatrical avant-garde (Michel de Ghelderode,
Jean Genet, Antonin Artaud) and asks how the conclusions drawn from the books translated into his
attempts to reflect on the Polish culture. Traps and perils connected with it are shown as based on the
changeable interpretations of Leopold Buczkowski’s creativity.
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nr 12; O problematyce dramatów Stanisława Ignacego Witkiewicza. Jw., 1972, nr 5.
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BYĆ JAK LEONARDO SCIASCIA GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI
I SYCYLIJSKIE OBSESJE*
W Dzienniku pisanym nocą Gustaw Herling-Grudziński wspomina, że jako jeden z pierwszych komentatorów bardzo entuzjastycznie wypowiadał się o wydanym w 1956 roku zbiorze esejów Leonarda Sciascii Le parrocchie di Regalpetra
(Parafie w Regalpetrze). Herling, nie kryjąc dumy, otwiera pochodzącą z 9 IV 1975
notatkę stwierdzeniem:
Leonardo Sciascia le Sicilien, jak go w tytule entuzjastycznej „rozkładówki” nazywa „Le Monde”,
jest moim faworytem od wielu lat: pisałem o jego Parafiach w Regalpetra i Śmierci Inkwizytora na długo przed dzisiejszymi chórami rzymskich czy paryskich zachwytów. [D 134]1

Dalsza część wywodu Grudzińskiego jest syntetyczną próbą charakterystyki
twórczości Sycylijczyka. Herling stara się przybliżyć nie tylko genologiczne i stylistyczne problemy jego powieści, ale także poruszaną w nich tematykę oraz przyjmowaną przez Sciascię polityczną, czy szerzej – ideologiczną, postawę:
Jest [Sciascia] w średnim wieku (czyli moim), stroni od wszelkich koterii literackich, w poglądach
po jakobińsku lewy, ale na dystans od komunistów, wypracował sobie własną formę krótkiej powieści,
z domu eseistycznej, ostatnio wzbogaconej o elementy romansu kryminalnego. Ma styl suchy, precyzyjny, jakby używał cyrkla i piórka kreślarskiego, brzydzący się ornamentacją i w budowie fraz porównywalny chyba z budową minerałów. Jest wybornym znawcą mafii sycylijskiej, ale nie w sposób powierzchowny i sensacyjno-kronikarski: drąży głębiej, odsłania podskórny proces mafijnej „sycylianizacji” współczesnych Włoch. I mitoburcą: rozbija, między innymi, mit o religijności Sycylijczyków.
[D 134]

W podobnym tonie o Sciascii jako o autorze diagnozującym mafijną „sycylianizację” kontynentalnych Włoch wypowiada się w La luce e il lutto (Światło i żałoba) (w szkicu zatytułowanym Pro Sicilia) Gesualdo Bufalino, inny bardzo sycylijski
autor kreujący w swojej twórczości mit rodzinnej wyspy: „Sciascia napisał w któ-
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rymś miejscu, że [...] Sycylia, w pewien sposób, dokonuje sycylianizacji reszty
Włoch” 2.
Herlinga wyraźnie cieszy fakt, iż Sciascia, jego ulubiony włoski pisarz, jest mu
bliski nie tylko za sprawą literackiej techniki, ale i poglądów politycznych oraz
zainteresowań. Zdaje się, że Grudziński celowo eksponuje te cechy osobowości
sycylijskiego twórcy, które mogłyby mu posłużyć jako autocharakterystyka. Podobnie należałoby postrzegać wpis z 14 II 1990. Całą notatkę poświęcił autor problemowi „czarnowidztwa”, którego mistrzem był – zdaniem Herlinga – Émile Cioran.
Dziełom Ciorana przeciwstawia Grudziński twórczość Sciascii (i swoją):
„Czarnowidztwo” Ciorana powstaje z nadmiaru nienawiści. Istnieje inne „czarnowidztwo”: jego
źródłem jest nadmiar miłości. Był mu do śmierci wierny pisarz sycylijski Leonardo Sciascia, autor
książeczki Nero su nero. Sporo „czarnego na czarnym” także w moim Dzienniku pisanym nocą, z podobnego (mam nadzieję) źródła3.

To nie jedyne ślady – wzrastającego wraz z upływem lat – zainteresowania Sycylijczykiem. W roku 1964 spod ręki Herlinga wyszło dość obszerne omówienie
wydanej wówczas książki Morte dell’Inquisitore (Śmierć Inkwizytora) autorstwa
Sciascii. Ta, oparta na faktach, ledwie 100-stronicowa książeczka, różniąca się od
jego „mafijnych” powieści, jest – zdaniem Grudzińskiego – najważniejszym dziełem
w dorobku Sciascii. Sąd ten potwierdza dużo późniejszy wpis, z 10 V 1997. Herling
komentuje tam wydaną w 1996 roku biografię Sycylijczyka Il maestro di Regalpetra.
Vita di Leonardo Sciascia (Mistrz z Regalpetry. Życie Leonarda Sciascii), której autorem jest Matteo Collura4:
Pękata biografia mojego ulubionego pisarza Leonarda Sciascii [...] jest dziełem sycylijskiego dziennikarza. Autor, Matteo Collura, zrobił, co mógł, a mógł niestety mało, uformowany całkowicie w szkole
pospiesznej żurnalistyki. Po prostu ulepił figurę pisarza z drobnych gazetowych „michałków” i „kawałków”. Ale i za to trzeba mu być wdzięcznym. Książka jest bogatym źródłem informacji.
Jedna z tych informacji bardzo mnie uradowała. Zawsze twierdziłem z uporem, narażając się albo
na wyraz pogardliwego zdumienia na twarzach rozmówców, albo w najlepszym razie na wzruszenie
ramion, że nauczyciel z Regalpetra (był nim w pierwszej fazie swojego życia) wzniósł się najwyżej w swej
obfitej twórczości szczupłym tomikiem Śmierć Inkwizytora5.

W moim szkicu postaram się odpowiedzieć m.in. na pytanie, co sprawiło, że
Herling tak wysoko ocenił Morte dell’Inquisitore, i co o jego własnym pisarstwie
mówi ten wybór. Konieczne okaże się prześledzenie nawet najdrobniejszych uwag
Grudzińskiego o dziełach Sciascii oraz dokładne przyjrzenie się utworom polskiego
autora, w których dostrzec możemy wpływ Sciascii i w których dodatkowo pojawiają się wątki sycylijskie. Jednym z nich jest – „prześladująca” i kusząca Herlinga
– mafia. W notatce z 5 IV 1996 czytamy:

2
3
4
5
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Mieszkam we Włoszech przeszło czterdzieści lat, a więc od dawna śledzę mentalność i działania
mafii sycylijskiej. Nie mogę się naturalnie równać z nieodżałowanym Leonardo Sciascia, jednym z czołowych przedstawicieli dzisiejszej literatury włoskiej, ale sporo już wiem na temat mafii6.

Nie budzi wątpliwości fakt, że Herling nie zna mafii tak, jak rodzimy Sycylijczyk
Sciascia, pozostaje jednak pytanie, czy dorównuje mu pisarsko. W swoich utworach
Sciascia, a za nim Herling, nierzadko porusza podobną problematykę. Należy do
niej, oczywiście, wątek mafijny7 (o czym niebawem) oraz kwestie związane z sycylijskim malarstwem dawnym, a dokładniej: z dziełami, których autorem jest Antonello da Messina. Herling, pisząc o realizacjach Ecce Homo Antonella, przywołuje
Sciascię w roli autorytetu:
Antonello da Messina namalował trzy Ecce Homo. We wszystkich Chrystus płacze, chociaż tylko
w jednym widać łzy na policzku, a w dwóch pozostałych Antonello poprzestał na wzbierającym szlochu,
który lada chwila wybuchnie. Przerażony i umęczony wzrok, usta wykrzywione w grymasie skargi.
Leonardo Sciascia, świetny pisarz i rodak sycylijskiego mistrza, twierdzi, że w tych trzech obrazach do
głosu doszedł „obiektywizm” obserwatora. Antonello studiował ludzi rażonych nieszczęściem. I zdołał
utrwalić wyraz tępego bólu, maskę fizycznego cierpienia, bez światła boskości, bez aury właściwej męce
Odkupiciela, po prostu z naciskiem na okropność tortury, na okrucieństwo oprawców i szyderstwo
gapiów. [D 286]

Herling, zainspirowany spostrzeżeniami Sciascii 8, ukazuje – istniejącą już
w XV wieku – sycylijską skłonność do odzierania cierpienia Boskiego z wymiaru
metafizycznego. Do tego wątku powróci później (także w kontekście rozważań Sciascii), podejmując temat procesji odgrywanych na sycylijskich ulicach i placach,
a przedstawiających Mękę Pańską. W innej dziennikowej notatce, z 10 V 1993,
Herling – jakże śmiało – połączy zobrazowaną przez Antonella sycylijską obojętność
z problemem mafii. Oczywiście, przewodnikiem pisarza znów staje się Sciascia:
W opinii historyków sztuki święty Sebastian z arcydzieła Antonella da Messina (ozdoby galerii
drezdeńskiej) stoi przebity strzałami na placu zmyślonym, który jest po prostu owocem wyobraźni czy
kreacji syntetycznej mistrza sycylijskiego przeszczepionego do Wenecji. Zgadza się z tym Leonardo
Sciascia, sugerując jednak, że w syntetycznym wizerunku najwięcej cech zaczerpnął Antonello z rodzin-

6
7

8
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nej Messyny. Cała atmosfera obrazu zdaje się świadczyć, że mamy do czynienia z placem sycylijskim
w upalne popołudnie, gdy od morza wieje scirocco, gdy ostre światło słońca zamazują kędzierzawe
chmurki na niebie, gdy w powietrzu wisi leniwa obojętność.
Obojętność jest w obrazie wrażeniem kluczowym. Antonello, w imię narzucenia aury obojętności
widzowi, zharmonizował pierwszy plan z tłem. On, który w swoich Ecce Homo podkreślał grymas bólu
i nawet łzy w twarzy Chrystusa, tutaj namalował Sebastiana nieczułego na rany, łagodnego, z oczami
wzniesionymi lekko do góry; jak gdyby święty nie czuł zupełnie strzał w nagim ciele. Tło jest w pełni
dostosowane do Sebastiana na pierwszym planie: kobiece rozmówki na balkonach, matka z niemowlęciem w cieniu portyków, śpiący obok schodów mężczyzna, trzy pary na głównej osi – rycerzy lub strażników, kupców i dam. Wszyscy obojętni, łącznie z centralną (i największą) na placu postacią męczennika. Osoby z tła zdają się jej w ogóle nie dostrzegać.
Jestem przekonany, że „sycylijskość” placu Antonella rozpoznał Sciascia w obojętnych, którzy nic
na pozór nie widzą i nic, również na pozór, nie wiedzą i nie czują9. I w tym sensie arcydzieło z galerii
drezdeńskiej można potraktować jako metaforę Włoch, która dziś rozpada się, pod codziennymi ciosami, w proch i pył. Obojętni Włosi obudzili się naraz, wszystko chcą widzieć i wiedzieć, mają dosyć
kraju, w którym wszystko odbywało się po kryjomu (głównie złodziejstwo i korupcja), a na „sycylijskim
placu” oglądano co pewien czas trupa w kałuży krwi, dzieło mafii powiązanej tysiącami nici z polityką
i nie tylko polityką. (To ja – niech mi wolno będzie się pochwalić – w opowiadaniu Oko Opatrzności
ubiegłem wyobraźnią fakty: związki mafii z masonerią i diecezją w Trapani opisałem na długo przed
wykryciem ich przez organa śledcze)10.

Sycylijska pozorowana obojętność, doprowadzona do skrajności w braku reakcji na zniewolenie, będące konsekwencją podziemnych mafijnych rządów, nie jest
wyłącznie XX-wiecznym fenomenem. Jej korzenie – przekonują i Herling, i Sciascia
– tkwią dużo głębiej. Obojętność cierpiącego świętego Sebastiana, wzmocniona
obojętnością znajdujących się na placu ludzi, jest pełną beznadziei reakcją obronną spalonej słońcem, leniwej Sycylii. Wszechogarniający marazm okazuje się doskonałą glebą, na której uformowała się hierarchiczna organizacja mafijna. Dotknięcie istoty tego zjawiska staje się pisarskim celem Grudzińskiego. W rozmowie
z Włodzimierzem Boleckim nie kryje on dumy, że jako pierwszy w Oku Opatrzności
przedstawił sekretne układy sycylijskiej mafii:
Sformułowałem w tym opowiadaniu tezę, którą z dzisiejszej perspektywy można nazwać profetyczną. Wspominam mianowicie o połączeniu mafii i masonerii, a rzecz rozgrywa się na Sycylii [...]11.

9

10
11
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Zob. ibidem: „Plac jest sceną przedstawiającą okrutną obojętność wobec męki świętego Sebastiana.
I nie mówimy, że ten plac z drezdeńskiego Świętego Sebastiana przywodzi na myśl sycylijską architekturę; przeciwnie, raczej utrzymujemy, że został on wymyślony przez Antonella z elementów
o różnej proweniencji, w poszukiwaniu odpowiedniości między architekturą a postaciami, która
okazuje się jedną z najdoskonalszych, jakie kiedykolwiek osiągnięto w malarstwie. Ale za sprawą
kobiety, która przedstawiona została przy arkadach z dzieckiem w ramionach, postaci spoglądających z tarasów, donic i krat okiennych, manierki zwisającej z jednego z wysokich okien, stworzona została atmosfera domu, messyńskiego popołudnia. Można by rzec, że wieje scirocco: to
scirocco, przez które Anglik Brydon w Messynie czuł się tak, jakby jego nerwy były przeszywane
prawie tak samo, jak ciało świętego Sebastiana przez strzały. I mężczyzna, którego sen zmorzył na
gołym bruku, wytworna scenka, którą para wystawia pod altaną, zatrzymane chmury, światło,
wszystko to zdaje się świadczyć o popołudniu przesyconym nudą i scirocco”.
H e r l i n g - G r u d z i ń s k i, Dziennik pisany nocą 1993–1996, s. 53–54.
G. H e r l i n g - G r u d z i ń s k i, W. B o l e c k i, Rozmowa XXII: „Oko Opatrzności”, „Z biografii Diego
Baldassara. Introdukcja”, „Zeszyt Williama Mouldinga, emeryta. Objaśnienie nabywcy zeszytu”.
W: Rozmowy w Dragonei. Rozmowy przeprowadził, oprac., przygot. do druku W. B o l e c k i. Warszawa 1997, s. 277.
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Okazało się, że intuicja literacka nie zawiodła Herlinga, jak tłumaczy dalej
Boleckiemu:
w moim opowiadaniu do masonerii dołącza się mafia sycylijska, co, gdy to napisałem, mogło wydawać
się bardzo dziwne. Tymczasem w sześć miesięcy potem, w tej samej miejscowości, którą opisuję, w Trapani, w której nigdy nie byłem, wykryto współpracę mafii i masonerii! I zrobił się z tego ogromny skandal12.

W powstałym w 1988 roku opowiadaniu Oko Opatrzności wątek mafijny, umiejętnie wpleciony w główną narrację, przywodzi na myśl pisarstwo Sciascii, pełne
celowych i znaczących niedopowiedzeń. Sądzę, że jedno ze źródeł inspiracji mogła
stanowić opublikowana w 1974 roku powieść Sciascii zatytułowana Todo modo.
Nie mamy wątpliwości, że Herling znał Todo modo – świadczy o tym notatka w dzienniku z 9 IV 1975:
Jego [tj. Sciascii] nową powieść Todo modo zrodziła niewątpliwie histeria „historycznego kompromisu”, paktu zaproponowanego katolikom przez komunistów, głoszonego urbi et orbi przez wszystkie
bębny partyjne i jakąś (trudną do oszacowania) część dzwonów kościelnych. [D 134]

Grudziński w kilku zaledwie zdaniach celnie przybliża nam najistotniejsze
wątki Todo modo:
Rzecz dzieje się w pustelni-hotelu, gdzie co roku odbywają się tygodniowe rekolekcje dla wybranych
demochrześcijańskich notablów: ministrów, prezesów przedsiębiorstw i banków, senatorów i deputowanych. Kierownikiem rekolekcji jest diaboliczny i piekielnie (właściwe słowo) inteligentny ksiądz [...].
[D 134–135]

Imprezę zakłóca seria zabójstw, jednak:
Sciascia nie posuwa się do ich wyjaśnienia, sugeruje tylko, że rekolekcyjne ustronie sprzyja przypuszczalnie załatwianiu wewnętrznych mafijnych porachunków między chadeckimi notablami. [D 135]

Rekonstruując akcję powieści, natrafiamy na liczne niedomówienia, za których
sprawą Sciascia oddaje specyfikę mafijnej rzeczywistości. Podobnie czyni Herling
w Oku Opatrzności. Zarówno u Sciascii, jak i u Grudzińskiego szokujące hipotezy
na temat powiązań mafijnych pojawiają się na zasadzie przypuszczeń, sugestii
rozsianych w tekście, prawda bowiem nie może ujrzeć światła dziennego. Czytelnik
co najwyżej domyśla się rozwiązania, ale ostatecznie pozostaje z pustymi rękami.
Zgodnie z regułami zmowy milczenia (omertà) wiemy i widzimy tylko tyle, ile mafia
pozwala nam ujrzeć. Resztę – co podkreśla w swoim opowiadaniu Herling – podszeptuje wyobraźnia.
W Oku Opatrzności narrator (pisarz), składający po śmierci swojego przyjaciela Malcolma zeznania w neapolitańskiej kwesturze, komentuje właściwe mu literackie skrzywienie:
No, ale rozpędziłem się i zabrnąłem w dywagacje literackie, które ma pan prawo uciąć bez litości.
Jakkolwiek, będąc z powołania i zawodu pisarzem, nie potrafię myśleć o ulubionych przez pana „samych
faktach” poza ich głębszym, tajemniczym przeważnie, kontekstem. Każdy z nas ma swoją deformację
profesjonalną, ja tak samo jak pan13.

12
13
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Ibidem.
G. H e r l i n g - G r u d z i ń s k i, Oko Opatrzności. W: Dziennik pisany nocą 1984–1988. Warszawa
1996, s. 410. Pisma zebrane, t. 6.
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To właśnie wyobraźnia pisarska pozwoliła na postawienie śmiałej hipotezy
dotyczącej związków mafijnego światka z masonerią i duchowieństwem. Fakty, od
których Herling wychodzi, stają się solidną podstawą do snucia przypuszczeń,
zapętlania narracji, prowadzenia quasi-filozoficznych rozważań. Grudziński zbliża
się w ten sposób do metody wykorzystanej przez Sciascię w takich utworach, jak
Morte dell’Inquisitore, Zniknięcie Majorany (La scomparsa di Majorana) czy Il teatro
della memoria (Teatr pamięci). Można odnieść wrażenie, że polski pisarz dlatego
szczególnie wysoko ocenia dokumentalne teksty Sciascii, by podnieść rangę własnych, w których wykorzystuje analogiczną technikę artystyczną. Z tego względu
nie bez znaczenia okazuje się fakt, że w późniejszym utworze, zatytułowanym Zielona Kopuła. Sycylijska opowieść epistolarna, Herling „projektuje” szkic Leonardo
Sciascia jako historyk, podkreślając w taki sposób wagę dzieł Sycylijczyka opartych
na faktach14. Podobnego zdania jest Andrzej Zieliński, który stwierdza:
Nie rozminiemy się chyba z prawdą, zakładając, że czytana po raz pierwszy w 1964 r. Śmierć Inkwizytora podsyciła zainteresowanie Herlinga starymi kronikami włoskimi i siedemnastowiecznymi
dziejami południa Włoch. I że idąc niejako tropem Sciascii, będzie on odtąd coraz częściej sięgał do
odległych w czasie, ale wstrząsających podstawami współczesnej świadomości moralnej epizodów. U obu
pisarzy trudno podważyć szacunek dla dokumentu. Co najwyżej w prozie Sciascii więcej jest elementów
kreacji i wyobraźni, więcej refleksji „społecznej”, szczególnie wówczas, gdy z autora rekonstruującego
dawne historie przemienia się we wrażliwego interpretatora swojej Sycylii, a przede wszystkim – w wybornego znawcę mafii15.

Innym ważnym elementem charakterystycznym dla pisarstwa Herlinga, pozwalającym na zestawienie jego pisarstwa z dziełami Sciascii, jest pogłębiona refleksja
nad istotą sycylijskości (sicilianità). W Oku Opatrzności Grudziński, ukazując miejsce spotkania loży masońskiej, stworzył iście sycylijską scenerię:
Na koniec lipca zwołano posiedzenie Magna Grecia na Sycylii. Miało się odbyć w Erice, tym ślicznym
miasteczku średniowiecznym w pobliżu Trapani. Posiedzenie było nadzwyczajne, planowano zdaje się
unię loży neapolitańskiej z sycylijską. [...] Miejscem posiedzenia było podziemie opuszczonego klasztoru franciszkańskiego trzy kilometry za Erice, honory domu pełnił sędziwy i wyjątkowo inteligentny
ksiądz. Masońskie zgromadzenie w świętym, choć skonsekrowanym przybytku, z duchownym w roli
gospodarza? Właśnie tak. I tym razem w niezwykłej scenerii. Długi stół dla uczestników, w jednym
z kątów lochu ułożone w piramidę czaszki zmarłych dawno zakonników, na pułapie plamy przylepionych,
śpiących nietoperzy. W grupie sycylijskiej szczególnym mirem cieszył się tęgi, rosły mężczyzna o ponurej twarzy. Nazywano go Don Calogero. Od pierwszej chwili Malcolm zwęszył w nim mafijną grubą rybę.
Związki między masonerią i mafią, pod przychylnym i dobrotliwym okiem sługi Bożego, kapłana Kościoła? Tego było za dużo nawet dla Malcolma16.

W obrazie czaszek, towarzyszących obradom, ujawnia się słynna sycylijska
obsesja śmierci, która powróci w bardziej rozbudowanej formie w Zielonej Kopule.

14
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Autorką wspomnianego szkicu (którego nie poznajemy) jest Dora, z wykształcenia historyk, jedna
z bohaterek sycylijskiej opowieści: „Dora pomagała mojej matce w gospodarstwie domowym i w lepszych chwilach sporo czytała. Napisała nawet szkic Leonardo Sciascia jako historyk, który ukazał
się w mediolańskich »Quaderni storici«. Pamiętam o Twojej [tj. Gustava] admiracji dla Śmierci Inkwizytora, więc przy okazji rzuć na ten szkic okiem” (Z 132).
A. Z i e l i ń s k i, Gustaw Herling-Grudziński i współczesna literatura włoska. „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 2, s. 34.
H e r l i n g - G r u d z i ń s k i, Oko Opatrzności, s. 411.

2017-12-14 14:33:17

MAGDALENA ŚNIEDZIEWSKA

Być jak Leonardo Sciascia

93

O ile w Oku Opatrzności wątek sycylijski nie jest zanadto rozwinięty, o tyle w Zielonej Kopule próba zgłębienia problemu sycylijskości stanowi sedno rozważań
prowadzonych w formie epistolarnego dialogu 17. Autorami listów są mieszkający
w Neapolu: Gustavo – zafascynowany Sycylią i pragnący ją dogłębnie poznać pisarz,
alter ego Grudzińskiego, oraz pracujący naukowo historyk Rosario 18, Sycylijczyk,
zajmujący się badaniem arabskiego dziedzictwa („struny arabskiej”) swojej wyspy.
Omawiając jeden z etapów sycylijskiej podróży19, Gustavo, zwróciwszy się do
Rosaria, podejmuje problem wielokulturowości, a lepiej rzec – „wielostrunowości”,
wyspy:
Segesta, samotna świątynia grecka na zboczu doliny, tak piękna, że słowa bledną na jej widok,
zainicjowała w mojej podróży sycylijskiej strunę grecką. Wiedziałem już, że Sycylia jak wspaniały instrument składa się z wielu strun. Ty poświęciłeś się badaniom struny arabskiej, inni opisali bizantyjską czy hiszpańską, mój ulubiony pisarz Sciascia ukuł nazwę la corda pazza, struna szalona, sycylijskie
skłonności obłąkańcze. Miałem nadzieję skoncentrować się kiedyś na sycylijskiej corda del potere, na
strunie władzy. To jej drgnienia wypada nazwać ponurą muzyką mafii? [Z 117]

Rosario, z właściwą historykowi wnikliwością, rozwija podjęty przez Gustava
wątek. Po raz kolejny w związku z rozważaniami dotyczącymi charakteru Sycylijczyków przywołany zostaje – w roli autorytetu – Sciascia:
Caro Gustavo, bardzo mnie zainteresował Twój wywód o „strunach”, o ich znaczeniu w formowaniu
się charakteru Sycylijczyków. Zajmuję się „struną arabską”, ale kto wie, czy nie masz racji: może większą rolę odegrała grecka. Wyczuwał to także, choć niejasno, Sciascia. Raz napomknął mianowicie
o „radykalnej niereligijności” Sycylijczyków, a w szkicu o świętach religijnych na Sycylii w jednym tylko
zdaniu odkrył rzecz niezmiernie ważną: „Mieszkańcy naszej Wyspy są całkowicie nieprzemakalni na
wszystko, co jest tajemnicą wiary, niewidzialnym objawieniem, metafizyką”20.
Czyżby to były cechy właśnie Greków? [Z 118]

Nie mamy wątpliwości, że rozważania Sciascii odcisnęły się mocno na twórczości Herlinga. Pisarz daje temu wyraz wkładając w usta Rosaria słowa autora eseju
Feste religiose in Sicilia (Święta religijne na Sycylii) z 1965 roku. Przede wszystkim
jednak sądy głoszone przez Gustava możemy postrzegać jako poglądy Herlinga.
Jestem przekonana, że pisarz w pełni utożsamia się z wykreowanym w Zielonej
Kopule bohaterem. Świadczą o tym fragmenty rozmowy z Boleckim, dotyczącej

17
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20
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Podobnego zdania jest W. B o l e c k i – w rozmowie z Herlingiem stwierdza on: „W Oku Opatrzności,
które jest opowiadaniem neapolitańskim, pojawiają się motywy sycylijskie, natomiast Zielona Kopuła jest sycylijska w całości” (G. H e r l i n g - G r u d z i ń s k i, W. B o l e c k i, Rozmowa XV: „Zielona Kopuła. Sycylijska opowieść epistolarna” á1998ñ. W: Rozmowy w Neapolu, s. 267).
Pierwowzorem postaci Rosaria był sycylijski przyjaciel Grudzińskiego, historyk Rosario Romeo.
Zob. ibidem, s. 271.
Herling, co prawda, odbył kilka podróży na Sycylię, jednak długa, miesięczna wyprawa z roku 1972, o której wspomina w opowiadaniu, jest – jak dowodzi F. T o m a s z e w s k i (Sycylijski
wędrowiec. W: Drogi i „stacje wygnania”. Podróże i powroty Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Gdańsk 2006, s. 242) – zmyślona.
Zob. L. S c i a s c i a, Feste religiose in Sicilia. W: La corda pazza. Scrittori e cose della Sicilia. Milano 2007, s. 217: „Ten, absolutnie bezbożny, sposób pojmowania i wyznawania religii, która jest
trwale, rygorystycznie i szczegółowo skodyfikowana w każdym przejawie wewnętrznego i zewnętrznego kultu, ma swoje korzenie w głębokim materializmie, w całkowitej odporności na wszystko, co
jest tajemnicą, niewidzialnym objawieniem, metafizyką”.
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sycylijskiego opowiadania. Grudziński, przybliżając źródła powstania Zielonej Kopuły, wyznaje, że jednym z decydujących impulsów „była ambicja stworzenia w tym
opowiadaniu obrazu Sycylii, która mnie fascynuje od chwili mojego osiedlenia się
we Włoszech, a której nadal jeszcze nie znam tak, jak bym chciał”.
Jest to dla mnie wyspa niezwykła, tajemnicza, słynna z wielu zjawisk nie spotykanych w tak zwanych Włoszech kontynentalnych. I która nawet w swojej literaturze pokazuje odrębność cywilizacyjną,
historyczną i psychologiczną. Dlatego piszę o „strunach” cywilizacji sycylijskiej. Mój przyjaciel zajmował
się „struną arabską”, to znaczy badał wpływ cywilizacji arabskiej na kulturę sycylijską. Ja próbowałem
zwrócić mu uwagę na „strunę grecką”, która, moim zdaniem, odgrywa na Sycylii rolę największą –
kształtuje poglądy, obyczaje, psychologię i obraz świata Sycylijczyków21.

Herling, mówiąc o spostrzeżeniach Gustava na temat „struny greckiej” na Sycylii, wyraźnie identyfikuje się z głoszonymi przezeń poglądami. Odnosimy wrażenie,
że nie ma żadnej różnicy między pisarzem a jego literackim alter ego. Nawet imię
wskazuje na to, iż chodzi o pełne utożsamienie się. Grudziński tworzy epistolarną
opowieść, by – poruszając się w jej ramach – dać wyraz swojemu pisarskiemu pragnieniu zgłębienia istoty sicilianità. Początkowo Gustavo przyjmuje względem Rosaria sokratejską postawę naiwnego rozmówcy, obcokrajowca, powtarzającego
utarte sądy na temat wyspy. Celowo ukrywa – zdobytą dzięki licznym lekturom
oraz podróży w 1972 roku – wiedzę o Sycylii, by nie uprzedzać swojego rozmówcy.
Rosario w jednym z listów komentuje dyletanctwo przyjaciela:
Z jakąś ujmującą dla mnie, Sycylijczyka, zachłannością zarzuciłeś mnie pytaniami. Widać było, że
mało o Sycylii wiesz, chociaż Cię ona pasjonuje, i że Twoja podróż sycylijska w roku 1972 była zaledwie
wstępem do solidniejszej, dłuższej eksploracji. [Z 107]

Rosario, podsumowując poziom wnikliwości Gustava, stwierdza, że wyspa, jak
ją postrzega jego przyjaciel, to „Sycylia powszechnie znana, powierzchowna, na
widoku publicznym” (Z 108). Okazuje się jednak, że Sycylijczyk padł ofiarą sokratejskiej ironii. Rosario dał się zwieść pozornej niewiedzy i ignorancji Gustava:
Zdziwiło mnie, szczerze mówiąc, że piętnastoletni pobyt we Włoszech nie nauczył Cię sięgania
głębiej. Ostatecznie wydawali już swoje przenikliwe książki Sciascia i Brancati, a książę Tomasi di
Lampedusa zdążył tuż przed śmiercią pokazać i przybliżyć Sycylię historyczną i zarazem wieczną w swoim arcydziele Il Gattopardo. Poza tym nie wierzę, byś jako pisarz nie znał Pirandella i Vergi, którzy tajemniczą „sycylijskość” usiłowali wytłumaczyć w swoich dramatach i powieściach. [Z 108]

W odpowiedzi Gustavo wyjaśnia Rosariowi przyczyny owej gry:
Zdradzę Ci, dlaczego to zrobiłem. Chodziło mi o uniknięcie popisu „znajomości przedmiotu”, który
tak często występuje u cudzoziemców interesujących się Sycylią. Chciałem Ci narzucić własny obraz
turystycznego wciąż (mimo piętnastu lat spędzonych we Włoszech) dyletanta, skazanego na wszystkie
stopnie nauki, poczynając od abecadła. [Z 109]

Wprowadzając swojego przyjaciela do wnętrza sycylijskiego świata, Rosario
proponuje ujęcie istoty sicilianità, rozważając ją za pośrednictwem trzech wzajemnie się przenikających obsesji:
Trzy są sycylijskie obsesje, które może nie wszystko, ale dużo wyjaśniają. Obsesja śmierci: jedną

21

I-6.indd 94
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z jej postaci jest wysoka frekwencja samobójstw (a znamiennym wyrazem zewnętrznym sycylijskie łakocie dla dzieci w kształcie czaszek i piszczeli).
Obsesja miłości fizycznej, dowcipnie, choć z gorzkawą prześmiewką, opisana przez Brancatiego
(uważa go się, nie bez racji, za sycylijskiego Gogola). I – last but not least – dość skomplikowana obsesja
władzy, dla wielu jeden z podstawowych czynników mafii. [Z 108–109]

Klucz do zrozumienia wielu sycylijskich paradoksów zaproponowany przez
Rosaria nie jest autorskim pomysłem Herlinga. W samym opowiadaniu padają
wszak nazwiska sycylijskich pisarzy (wymienieni są: Giovanni Verga, Luigi Pirandello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Vitaliano Brancati i – oczywiście – Leonardo Sciascia), którzy dążyli do tego, by zgłębić fenomen odrębności wyspy. Gustavo,
starając się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Sycylia jednocześnie tak go pociąga
i niepokoi, stwierdza:
spróbowałem określić źródło mojej fascynacji Sycylią. Jej kultura była skrzyżowaniem wielu kultur:
Sciascia wymienia składniki greckie, rzymskie, bizantyjskie, arabskie, hiszpańskie, niemieckie, francuskie. Tomasi di Lampedusa w monologu księcia Saliny skierowanym do wysłannika z Piemontu,
wydobywa niezwykły fenomen kultury zamarłej w swojej złożoności. Zamarłej, prawie zmartwiałej
i znieruchomiałej, nagiej od momentu, w którym się przed wiekami uformowała. Oto „sycylijskość”
w najogólniejszym zarysie. [Z 110]

Nie powinien budzić zdziwienia fakt, że w sycylijskim opowiadaniu Herling
powołuje się na słynny monolog księcia Saliny. To wszak jedna z najbardziej inspirujących, najczęściej przytaczanych diagnoz wyspiarskiej mentalności:
Jesteśmy starzy, panie Chevalley, bardzo starzy. Od co najmniej dwudziestu pięciu stuleci dźwigamy na barkach ciężar wspaniałych różnorakich cywilizacji, które wszystkie, zanim przyszły do nas,
były już w pełni ukształtowane i udoskonalone, z których żadna nie zakiełkowała dzięki nam, żadnej
nie naznaczyliśmy swoją odrębnością [...].
To jest sen, drogi panie Chevalley, Sycylijczycy pragną tylko snu i będą zawsze nienawidzili każdego, kto zechce ich przebudzić, choćby nawet przywoził im najpiękniejsze dary [...]. Wszystkie zjawiska
sycylijskie są zjawiskami sennymi, nawet te najbardziej gwałtowne: nasza zmysłowość jest pragnieniem
zapomnienia, nasze strzelaniny i porachunki nożownicze są pragnieniem śmierci; pragnieniem lubieżnego bezruchu, czyli znowu śmierci, jest nasze lenistwo, nasze sorbety ze skorzonery albo z cynamonu;
nasz wygląd medytujących jest przejawem nicości, która chce przeniknąć zagadkę nirwany. Stąd bierze
się u nas arogancja pewnych osób, tych, które już się na wpół przebudziły, stąd to sławetne opóźnienie
o całe stulecie sycylijskich dokonań artystycznych i myślowych; nowości pociągają nas dopiero wtedy,
kiedy je uznajemy za obumarłe, jesteśmy niezdolni do powoływania do życia witalnych prądów; stąd to
niesłychane zjawisko tworzenia się u nas dzisiaj, współcześnie, mitów, które byłyby godne czci, gdyby
były naprawdę antyczne, ale nie są niczym innym jak tylko złowrogą próbą zmienienia życia w przeszłość,
która nas pociąga właśnie dlatego, że jest martwa22.

Nieco dłuższy fragment tej wypowiedzi tłumaczy Herling-Grudziński w swoim
szkicu Il Gattopardo, napisanym w 1959 roku. Tezy księcia Saliny opatruje znamiennym komentarzem:
Nie przeceniać tej filipiki, wzruszyć ramionami pamiętając jej datę? Zapewne w jakimś stopniu –
tak. Ale przecież w pewien sposób dotyczy ona jednak również dzisiejszej Sycylii, gdzie „jedynym autentycznym suwerenem jest nadal słońce”, gdzie w każdym małym miasteczku ogląda się na rynku czarno
ubranych mężczyzn siedzących godzinami bez ruchu pod białymi ścianami domów aż do dnia, w którym

22
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z nieznanej ręki padnie strzał sycylijskiej lupary i jednego z nich położy trupem, gdzie nikt nie jest
w stanie rządzić bez poparcia mafii, gdzie samobójstwa i wypadki obłędu są równie naturalne jak śluby
i porody, gdzie czci się śmierć, a słodycze dla dzieci wyrabia się w kształcie czaszek i piszczeli, gdzie śpi
się często i długo podczas dnia, gdzie usta ludzkie zdają się zakneblowane, a wie się natychmiast
o wszystkim, gdzie za zadraśnięcie czyjegoś honoru płaci się krwią, gdzie strach i omertà czają się za
każdym węgłem, gdzie protest społeczny wyraża się induską głodówką à la Danilo Dolci23.

Aby przeniknąć do wnętrza sycylijskich obsesji, Herling stara się poznać przyczyny i konsekwencje wspominanej przez Rosaria (cytującego Sciascię) antymetafizyczności. Szczególnie interesujące okazują się w takim kontekście rozważania
dotyczące problemu religijności Sycylijczyków. Gustavo podejmuje ten temat
w związku z oglądaną palermitańską procesją wielkanocną. Kolejny raz głównym
literackim przewodnikiem po wyspiarskiej rzeczywistości (i mentalności) jest Sciascia. To bowiem lektura przywoływanego już tu szkicu Feste religiose in Sicilia była
swoistym wstępem, przygotowaniem do tego, co Gustavo miał ujrzeć na ulicach
sycylijskiego miasta:
Jako pierwsza sycylijska lekcja – a pojechałem przecież „uczyć się” Sycylii – Procesja Wielkanocna
w Palermo była lekcją o wielkiej wadze; trudno było lepiej zacząć edukację sycylijską. Ale byłem do
obrazu w Vucciria trochę przygotowany. Leonardo Sciascia, autor szkicu o świętach religijnych na
Sycylii, pisał w nim, co następuje: „Nie ma na Sycylii miejscowości, w której Męka Chrystusa nie odżywałaby w prawdziwym przedstawieniu, odgrywanym przez żywych na placach i ulicach jako wielki
dramat o zdradzie, o zabójstwie i o bólu matki”24. Zdaniem pisarza sycylijskiego, doskonałego znawcy
swojej ojczystej wyspy, Procesja Wielkanocna na Sycylii przełożona jest na język surowego i ziemskiego
realizmu, prawie całkowicie oderwanego od symboliki religijnej. Oto dramat człowieka, zwykłego człowieka, zdradzonego przez swego sąsiada, zabitego przez Prawo. A jego matka jest tylko i wyłącznie sycylijską matką bolesną; także jej dramat macierzyńskiego bólu ma wymiar ziemskiej dosłowności
i nieustannej aktualności. To ona w Procesji Wielkanocnej na Sycylii jest najważniejsza, najbardziej
wzrusza i najgłębiej przejmuje, a nie Chrystus, martwy już w momencie schwytania. To ona, matka,
przeżywa dramat ziemski, cielesny, a nie dramat boskiej ofiary i ludzkiego odkupienia; dramat codziennego i dotykalnego bólu życia, zgrozy śmierci i wieczystej żałoby żywych. Męka Pańska jest na Sycylii,
w obramowaniu Procesji Wielkanocnej, kontemplacją śmierci wyzutą z jakichkolwiek elementów transcendencji. [Z 114–115]

Gustavo jedzie na Sycylię „zainfekowany” konkretną wiedzą na temat tej wyspy.
Można odnieść wrażenie, że widzi to, co przeczytał, albo – lepiej powiedzieć – że
komentuje, to, co zobaczył w sposób z góry przewidziany. Opisując palermitańską
procesję, nie przekracza interpretacyjnego horyzontu nakreślonego przez Sciascię.
Co więcej, ucieka się do cytatów z eseju Sciascii lub parafraz jego najcelniejszych
sformułowań25. Zdaje się, że Gustavo nie przybył na Sycylię, by – jak deklaruje –
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uczyć się jej, ale by potwierdzić zdobytą wcześniej wiedzę. Proces weryfikowania
literackiej wizji Sycylii jest w tym przypadku tożsamy z jej konfirmacją:
Stojąc w tłumie na chodniku ulicy w Vucciria, patrząc na mężczyzn zmieniających się w procesji
pod ogromnym ciężarem niesionych figur, na pozór symbolicznych, a w rzeczywistości równie realnych
jak drzewce noszowe i nagie spocone ramiona tragarzy, słysząc wybuchy płaczu i krzyków, czując od
tyłu gorący oddech przemieszany z jękiem, wiedziałem, że Sciascia pisał prawdę, każdym swoim słowem
odsłaniał znaczenie religii na Sycylii. Czyli wiedziałem i w i d z i a ł e m, że nie jest ona religią w takim
sensie, jaki posiada na ogół dla wierzących w innych częściach świata. Że dla Sycylijczyków nie jest
nawet misterium, lecz powszednim teatrem rzeczywistości; teatrem życia i śmierci. [Z 115]

Gustavo najpierw „wiedział”, a potem „w i d z i a ł”, czyli potwierdził. Silne doświadczenie emocjonalne, jakie wywołała w nim procesja wielkanocna w Palermo,
było niejako zaprogramowane. Podobne reakcje na widok sycylijskiej procesji opisuje w wydanym w 2004 roku tomie esejów Na Sycylii (In Sicilia) biograf i wielbiciel
twórczości Sciascii – Collura:
Trzeba by zobaczyć twarze (pokazał je Rossellini w filmie Podróż do Włoch), kiedy po ulicach idą
amatorscy, ale jakże przekonujący aktorzy, którzy odgrywają ową mistyczną tragedię. I trzeba by zobaczyć, jak przy ponurych dźwiękach bębnów w powolnym i falującym pochodzie przypominającym jakiś
danse macabre idą zakapturzeni mnisi. I zobaczyć trzeba tych Chrystusów z papier mâché albo drewna,
jakże realnych w udręczeniu ciała i kości; i Madonny w welonach, płaczące, ze sztyletami wbitymi
w serce: ileż litości, ileż przerażenia, ileż gniewu i ileż chęci zemsty! A wszystko to głównie z jej powodu,
cierpiącej Matki, zmuszonej odgrywać swoją straszliwą rolę na zatłoczonych placach, słuchającej
w oszołomieniu w szczytowym momencie „święta” rozdzierającego głosu seminarzystów: „Or su versate
lacrime / angeli mesti in cielo [...]”26.

Także w rozważaniach Collury odciśnięte zostało wyraźne piętno eseju Feste
religiose in Sicilia Sciascii: eksponowanie tragedii Matki, której lament i realny,
fizyczny ból wzbudzają w tłumie widzów empatyczne reakcje współcierpienia oraz
– jednocześnie – pragnienie ukarania winnych. Ponadto Collura, podobnie jak
Sciascia (i Grudziński), zwraca uwagę na udosłownienie, realność cierpienia spowodowanego śmiercią27.
Z obsesją śmierci łączy się kolejny eksploatowany przez Herlinga (a wcześniej
wykorzystywany przez wielu sycylijskich pisarzy) temat – żałoby. Grudziński kwestię tę podejmuje inaczej niż problem religijności (rozważany w eseistycznych par-
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najzupełniej dosłownie”.
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tiach listów), prowadzący do – powtarzanego za Sciascią – wniosku o kontemplacji
śmierci. W Zielonej Kopule wątek żałoby wpleciony jest w relacjonowaną historię
i powraca kilkakrotnie. Gustavo wspomina w liście do Rosaria o reakcji, jaką wywołała wiadomość o niecodziennej dacie ślubu sycylijskiego przyjaciela:
Zaraz po egzaminach zaskoczyłeś i mnie, i Twoich kolegów w instytucie oznajmieniem, że żenisz
się w Zaduszki w Pietrasanta, w miejscowości rodzinnej Twojej przyszłej żony. W Zaduszki, właśnie
w Zaduszki? Nie patrząc mi w oczy, powiedziałeś cicho: „Od samobójstwa mojego starszego brata w naszym domu w Paternò obowiązuje żałoba, nawet radosny dzień musi być przesłonięty czernią”. [Z 112]

Ta nie kończąca się żałoba, która bardzo prozaicznie łączy się z miłością fizyczną, scharakteryzowana została również za pośrednictwem historii pewnej sycylijskiej
wdowy. W taki sposób przedstawiono nierozerwalny splot dwóch obsesji Sycylijczyków – śmierci i miłości fizycznej. Gustavo, relacjonując swój pobyt w Erice,
wspomina, że mieszkał tam w wynajętym u wdowy pokoju:
Pokój był czysty i przyzwoicie umeblowany, z małym tarasem i ślicznym widokiem, obwieszony na
wszystkich ścianach portretami mężczyzny o surowym spojrzeniu, w sztywnym, czarnym surducie.
Samotna i bezdzietna wdowa po nim (od pięciu lat) imieniem Rosalia była czarno odzianym posągiem
żałoby. Widywałem ją rzadko, ale jej ciągła obecność wypełniała mieszkanie sensualną falą. Co noc
przychodził do niej kochanek, przed świtem wymykał się furtką uliczną jak cień wyrwany z muru. Może
przesadzam, może posuwam się za daleko, ale to tam, w Erice, słuchając odgłosów w pokoju Rosalii,
również obwieszonego portretami zmarłego męża, dotknąłem „typowego zjawiska sycylijskiego” (zdaniem
znawców), uścisku miłości i śmierci, Erosa i Thanatosa, tak naturalnego, jakby nie wolno było rozłączyć
tych dwóch elementów pod groźbą klątwy. [Z 116–117]

Po raz trzeci temat żałoby powraca w związku z głównym wątkiem narracyjnym28:
5 maja odprowadziłeś mnie do pociągu w Katanii. Ledwie odsapnąłem w Neapolu po sycylijskim
miesiącu, 10 maja 1972 przeczytałem w gazecie korespondencję z Pietrasanta Mord sycylijski. Dwa dni
z rzędu usiłowałem bezskutecznie dotelefonować się do Was w Pietrasanta. Trzeciego dnia wysłałem
depeszę do Twoich rodziców w Paternò. Oddzwoniłeś stamtąd, ale po to właściwie, by zapowiedzieć
z powodu żałoby przerwę w naszych kontaktach. „Przerwa”, wypełniana od czasu do czasu lakonicznymi kartkami i krótkimi telefonami, trwała ćwierć wieku. Nie do wiary, chociaż wiedziałem już coś o sycylijskiej żałobie. Zatrzasnęły się na dwadzieścia pięć lat drzwi Waszego domu w Paternò. Pirandello
nauczył mnie dwóch rzeczy: że życie jest pasmem absurdów; i że istnieje absolutna sycylijska nieobliczalność, nieprzewidywalność; istnieją na Sycylii zachowania, których sprężyny niepojęte są dla samych
protagonistów. Dopiero w marcu 1997 wydobyliście Wasz dom ze zwojów czerni. [Z 126]

Don Cesare, teść Rosaria, okazuje się szefem „wiejskiej mafii” sycylijskiej, jego
żona, Donna Emilia, pozostaje w jego cieniu, najprawdopodobniej jednak łączy ją
silna więź z córką Dorą. Można odnieść wrażenie, że Herling skupia się początkowo
nie tyle na skomplikowanych relacjach rodzinnych, ile na przedstawieniu struktury władzy w Pietrasanta: „Układ Pietrasanta zdawał się służyć podkreślaniu dominacji Pana i Władcy pod Zieloną Kopułą” (Z 122). Dopiero przybliżenie okoliczności
i niewyjaśnionych powodów śmierci matki – w ustach zmarłej odnaleziono kamień,
„mafijny dowód zdradzonej tajemnicy lub policyjnego donosu, ale bez precedensu
28
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wobec kobiet” (Z 127) – rzuca trochę światła na stosunki panujące w rodzinie Dory.
Wszelkich szczegółów dostarcza Gustavowi aptekarz mieszkający po sąsiedzku
z rodziną Don Cesarego. To on sugeruje, że nienawiść Dory odczuwana w stosunku do własnego ojca związana była z przemocą seksualną, której kobieta stała się
ofiarą. Śmierć matki okazuje się dla niej ciosem nie do udźwignięcia i skutkuje
wieloletnią, sycylijską z ducha, żałobą:
Ta kobieta odżywa dopiero po śmierci ojca, którego nienawidziła, ale też po długim okresie żałoby
po śmierci matki. Trudno uwierzyć, że na Sycylii żałoba może trwać tak długo – w tym wypadku dwadzieścia pięć lat – i przez cały ten czas wciąga żywych w krąg umarłych29.

Symbolicznym kresem cierpienia Dory staje się śmierć ojca, który ginie w swojej posiadłości w wyniku wybuchu. Za zamachem – jak sugeruje Gustavo – stoi
prężnie działająca, nowoczesna mafia pragnąca przejąć kontrolę nad rządzonym
przez Don Cesarego latyfundium:
Don Cesare był Capomafia? Był, ale na średnim poziomie w trójkącie Paternò – Pietrasanta – Piazza Amerina. Ówczesna mafia rurale, mafia wiejska, nie może się nawet równać z obecną, potężną
i rozgałęzioną na cały świat (przede wszystkim Amerykę) mafią o miliardowych obrotach w dziedzinie
budownictwa, inwestycji przemysłowych, narkotyków, handlu bronią, „prania brudnych pieniędzy”
w zaprzyjaźnionych, a często pokątnie posiadanych, bankach. Mafia rurale, pierwotna komórka gigantycznego organizmu, dawała jej przywódcom coś w rodzaju rosyjskiego „rejestru dusz” w ubiegłym
stuleciu, przed uwłaszczeniem chłopów przez carat. Chłopi w mafia rurale byli nominalnie wolni, ale
zależeli całkowicie od mafijnego nadzoru, czyli od Capomafia w asyście grupy zaufanych. To właśnie
był drugi powód uwieńczenia kopułą zamku czy pałacu Don Cesare. Kopuła, jako szczyt organizacji
hierarchicznej, stawiała podówczas pierwsze kroki. [Z 125–126]

Podobne rozważania na temat mafii snuje w przedmowie do książki Fabrizia
Calviego Sciascia i podkreśla:
zrodzona z feudalizmu i przejmująca jego formy (szef mafii zastępuje feudała, któremu przysługuje
przywilej „władzy udzielnej i lenniczej”, to znaczy, że nad mieszkańcami miast i wsi sprawuje prawo
życia i śmierci, ma też suwerenne wręcz prawo podnoszenia podatków) mafia powinna była dokonać
pewnego postępu, porównywalnego z przejściem ze społeczeństwa feudalnego do społeczeństwa burżuazyjnego [...]30.

Punktem docelowym mafijnej historii opowiedzianej przez Herlinga w Zielonej
Kopule jest refleksja nad trzecią z sycylijskich obsesji – obsesją władzy. Obaj pisarze: tak polski, jak i sycylijski, byli przekonani, że jej przejawem jest, mityczna już,
sycylijska organizacja mafijna. Ukazując w literackim skrócie jej mechanizm, Grudziński pragnie stanąć niejako obok podziwianego Sciascii, który do perfekcji dopracował technikę opowiadania (i niedopowiadania) sycylijskich historii z mafijnym
tłem.
Jednak utworem Sciascii, który najbardziej zaimponował Grudzińskiemu i który – jak sądzę – wywarł największy wpływ na jego warsztat prozatorski, była opublikowana w 1964 roku, wspomniana już tu, książka Morte dell’Inquisitore. Herling
jeszcze w tym samym roku na łamach paryskiej „Kultury” (1964, nr 5) przygotował
29
30
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jej omówienie w cyklu zatytułowanym Z zeszytu lektury. Zawarty tam szkic Fra
Diego przedstawia historię procesu inkwizycyjnego głównego bohatera powieści
Sciascii, sycylijskiego zakonnika (augustianina) – Fra Diega La Matina. Wyjątkowość
tej postaci Herling sygnalizuje już na wstępie:
W dziejach Inkwizycji znane są tylko dwa wypadki zamordowania Inkwizytora. W roku 1485 Pedro
Arbues został nocą zwabiony do zasadzki i zamordowany przez aragońskich conversos (nawróconych
Żydów). W roku 1657 Juan Lopez de Cisneros zginął w podziemnym więzieniu Inkwizycji w Palermo
z ręki Fra Diego La Matina, braciszka z zakonu augustianów. Skąpe materiały kronikarskie zdają się
wskazywać, że podczas przesłuchania Fra Diego rozerwał kajdany i strzępem łańcucha ugodził Inkwizytora śmiertelnie w głowę. Pisarz sycylijski Leonardo Sciascia zrekonstruował teraz z tej historii, co się
dało, w niezwykłej książeczce Morte dell’Inquisitore31.

Grudzińskiemu nie imponuje heroiczny mord, ale ludzkie pragnienie ziemskiego życia, któremu wyraz daje Fra Diego tuż przed śmiercią:
Ponieważ droga do stosu była długa, przeniesiono go z krzesła na wóz zaprzężony w dwa woły. „Na
widok stosu (notuje kronikarz) nie zmienił się, nie zmieszał się, nie zdradził oznak lęku lub strachu”.
Dwaj asystujący mu księża nie ustawali w próbach wyduszenia zeń dowodów „żalu za grzechy”, w końcu jednak musieli dać za wygraną. Dwukrotnie sfingowano podpalenie stosu, sądząc, że blask ognia
złamie jego rogatą duszę. Nagle przywołał gestem jednego z księży. Wyjęto mu knebel, z umęczonych
ust padły słowa: „Zmienię zdanie i poddam się Kościołowi katolickiemu, jeśli mi życie cielesne podarujecie”. Na co ksiądz nazwiskiem Giuseppe Cicala: „Wyrok jest nienaruszalny”. Na co Fra Diego: „Czemuż
tedy powiedział prorok: Nolo mortem peccatoris, set ut magis convertatur, et vivat”32. Na co Don Giuseppe: „Życie duszy miał na myśli Prorok, nie zaś życie ciała”. Na co Fra Diego: „A więc Bóg jest niesprawiedliwy”33.

Zaproponowana przez Sciascię konkluzja zdaje się przekonywać Herlinga, który słowami sycylijskiego pisarza zamyka szkic Fra Diego:
W przeszło pół wieku później Fra Diego znalazł swego hagiografa w osobie takiegoż jak on zakonnika, Fra Romualda z Caltanisetty [!]. Fra Romualdo zapewniał, że braciszek z Ragalmuto był „świętym
męczennikiem”. Spalono go na stosie w Palermo 6 kwietnia 1724 roku (wraz z oddaną mu Suor Geltrudą) jako „molinistę” i krytyka wyroków Świętej Inkwizycji. „Święty męczennik – kończy swoją książeczkę Sciascia. – Lecz ja utrwaliłem te dzieje, by wydano inny sąd o naszym rodaku: że był człowiekiem,
że wysoko stawiał godność ludzką”34.

Po 18 latach, 20 II 1982, Grudziński w swoim Dzienniku pisanym nocą zamieścił dłuższą notatkę dotyczącą Morte dell’Inquisitore. Powtarza tam dawniejsze sądy,
niektóre zdania ze szkicu Fra Diego przytacza wręcz in extenso. Podkreśla, że dystans
czasowy, dzielący go od pierwszego spotkania z książką Sciascii, nie zmienił jego
stosunku do augustianina:
Wczoraj w nocy, szukając na półkach czegoś do czytania, czegoś możliwie oderwanego od chwili
bieżącej, trafiłem na zakurzoną, rozprutą od kilku lektur, pokreśloną i upstrzoną notatkami Śmierć
Inkwizytora. Sto stronic zaledwie, połknąłem je w dwie godziny. Z uczuciem – jak to określić? – uchy-

31
32
33
34
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lenia wieka trumny i zobaczenia w niej twarzy umarłego nie zmienionej po latach, niezmiennie wyrazistej, lecz o rysach zaostrzonych, piękniejszych, żywszych, jak gdyby z otwartych ust dochodził szept:
„Umarłem, by nie umrzeć”. A więc tak bliski pozostał mi braciszek z sycylijskiego Ragalmuto! Tak
bardzo bliski, że czas wydobył na jego martwą i zbielałą twarz rumieniec życia!35

Istotny okazuje się komentarz kończący wpis. Herling dodaje go po kolejnej
lekturze Morte dell’Inquisitore. Raz jeszcze przytacza krótką rozmowę, którą z Fra
Diegiem prowadził ksiądz Giuseppe Cicala, na moment przed spaleniem zakonnika
na stosie, tłumacząc, że to przede wszystkim ostatnie słowa augustianina sprawiły, iż ocenił go wysoko jako człowieka:
Właśnie dzięki tej nagłej (i daremnej) zmianie Fra Diego jest mi tak bliski. Bo moje zapatrzenie
w niego nie jest zapatrzeniem w oleodruk męczennika bez skazy, lecz miłością do człowieka z krwi
i kości, który broniąc do upadłego swej ludzkiej godności, potyka się po ludzku i ugina na słabnących
nogach, by natychmiast wyprostować się, nie dotknąwszy kolanami ziemi. Umiera, by nie umrzeć36.

Można rzec, że Sciascia osiągnął swój cel. Grudziński jako wnikliwy i wierny
czytelnik Morte dell’Inquisitore wydaje inny sąd o Fra Diegu. Zakonnik – przekonuje Herling – nie upada jako człowiek, nie traci człowieczeństwa, wręcz przeciwnie,
walczy o nie. Znamienne jest to, że Grudziński wybiera i stawia jako wzór książkę
tak silnie dokumentarną. Sciascia, opierając się na materiale źródłowym, stworzył
jednak coś więcej niż historyczną, noszącą znamiona naukowości, rozprawę. Jeśli
weźmiemy pod uwagę poziom refleksji sycylijskiego pisarza, widzimy w Morte dell’Inquisitore wybitny esej – próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie o zwykłą, ludzką wolę życia.
Herling, budując wiele ze swoich opowiadań na fundamentach historii zaczerpniętych z kronik włoskich, bazując na – oczywiście, literacko przetworzonych –
tekstach źródłowych, czyni swój pisarski warsztat podobnym do pisarskiego warsztatu autora Morte dell’Inquisitore. Nie powinien zatem dziwić fakt, że Grudzińskiemu przypadła do gustu również inna oparta na faktach książeczka Sciascii,
zatytułowana Zniknięcie Majorany. Wydaną w 1975 roku niewielkich rozmiarów
powieść Herling przywołuje w swoim dzienniku 6 II 1976, rozważając przyczyny
zniknięcia sycylijskiego fizyka oraz snując hipotezy na temat jego dalszych losów.
Ettore Majorana zaginął 25 III 1938. Grudziński, powołując się na ustalenia Sciascii, w specyficznej – by tak rzec – nadświadomości naukowca, przerażonego przewidywanymi zgubnymi rezultatami prowadzonych badań, szuka powodów jego
ucieczki od świata:
La scomparsa di Majorana, sugestywna książeczka Leonardo Sciascia, stanowi rekapitulację tego,
co wiadomo o „tajemniczym dramacie duszy i nerwów” fizyka włoskiego. Sciascia opowiada się zdecydowanie przeciw hipotezie samobójstwa, jest za zniknięciem, i to dokładnie uplanowanym w każdym
detalu przez umysł nawykły do ścisłości. Ale nie znika się bez głębszego powodu, w końcu i trzydziestodwuletni uczony ma prawo jawnie przenieść się w stan spoczynku. Powodem była wizja, jaką „prekursorski” i „niemal profetyczny” Majorana ujrzał już w roku 1938: wizja grzyba atomowego na horyzoncie fizyki nuklearnej. Majorana chciał swoim zniknięciem zarysować „mit odepchnięcia nauki”,
potwora szykującego się do owładnięcia uczniem czarnoksiężnika. [D 187–188]
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Herling, posługując się sformułowaniem „uczeń czarnoksiężnika”, odnosi się
najprawdopodobniej do tytułu ballady Johanna Wolfganga Goethego. Napisany
w 1797 roku Uczeń czarnoksięski (Der Zauberlehrling) to historia młodego magika,
który zbyt szybko uwierzył w swoją moc i, pod nieobecność nauczyciela, zaczął
eksperymentować z czarami:
Wreszcie czarnoksiężnik stary
z domu wyniósł się na dłużej!
Teraz ja rozpocznę czary,
mnie demony będą służyć!
Uważniem go słuchał,
gest, zaklęcie znam.
Więc z pomocą ducha
zrobię dziwy sam37.

Kiedy uświadamia sobie, że nie jest w stanie opanować wprawionych w ruch
przedmiotów, wzywa na pomoc siły niebieskie i starego nauczyciela. Majorana
uniknął pułapki związanej z zafascynowaniem potęgą swego odkrycia. Wręcz przeciwnie, odczuwał lęk, ludzki lęk przed masową śmiercią, dla której wrota mogą
otworzyć „wzniosłe” zdobycze uprawianej przez niego nauki. Nie podpisał mitycznego, faustowskiego paktu z Mefistofelesem:
Jeżeli zmarli, mówi Pirandello, są „emerytami pamięci”38, zaginieni są jej płatnymi pracobiorcami:
opłacanymi trwalszą i dłuższą daniną pamięci. W każdym przypadku. A zwłaszcza w takim jak przypadek Ettore Majorany, w którego mitycznym zniknięciu młodość, cudowny umysł, nauka nabrały mitycznych znaczeń. Sądzimy, że Majorana brał to pod uwagę, chociaż z absolutnym i całkowitym pragnieniem, aby być „człowiekiem samotnym” lub „nie być wcale”; słowem, w swoim zniknięciu przeczuwał, miał świadomość mitu: mitu odrzucenia nauki39.

Także Herling ucieka się do pirandellowskiego tropu interpretacyjnego, komentując dramat Majorany. To jednak odniesienie negatywne: „Nie jest, z całą pewnością nie jest, kluczem do jego zniknięcia Pirandellowski Mateusz Pascal” (D 188).
Ale okazuje się, że i w tym stwierdzeniu Grudziński nie wydaje się odkrywczy. To
wszak Sciascia, doszukując się Pirandellowskich korzeni sycylijskiej osobowości
fizyka, jednoznacznie odrzuca kuszącą paralelę: Ettore Majorana – Mattia Pascal.
Należy podkreślić, iż rozumianą po pirandellowsku samotność Majorany40 wiąże
Sciascia z bohaterem innej, ostatniej powieści pisarza z Agrigento, noszącej tytuł
Jeden, nikt i sto tysięcy (Uno, nessuno e centomila):
Przygotowując sobie „jakąś” śmierć czy śmierć w ogóle, przygotowując się do sytuacji, w której
zapomnieć, zapomnieć o sobie i być zapomnianym (co jest prawdziwą śmiercią, ale może być tylko
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śmiercią urzędową, jeżeli z powodu przenikliwości czy powołania nie chce się wracać, nie chce się splatać swojego życia z życiem innych, patrzeć na ich życie, na ich uczucia oczami entomologa; przenikliwości czy powołania, których zupełnie zabrakło Mattii Pascalowi, a miał je natomiast w dwadzieścia lat
później Vitangelo Moscarda – a przypominamy te dwie pirandellowskie postacie również dlatego, że
dziennikarze i telewizja dopatrywały się podobieństwa Ettore Majorany z Mattią Pascalem, tymczasem
dążenia Majorany były raczej zbieżne z dążeniami bohatera Jeden, nikt, sto tysięcy), sądzimy więc, że
Majorana przygotowując swoje zniknięcie, organizując je, obliczając, miał przebłysk – w sprzeczności,
w przeciwieństwie, w kontrapunkcie – świadomości, że dane jego krótkiego życia połączone z tajemnicą
jego zniknięcia, mogłyby stworzyć mit41.

Herling podsumowuje swój wywód, cały czas pozostając blisko rozważań snutych przez Sciascię:
Legenda o „dziwnym” uczonym współczesnym, „mit odepchnięcia nauki” przez naukowca pozbawionego „zdrowego rozsądku”? Cokolwiek powiemy, półdokumentarna powiastka filozoficzna pisarza
sycylijskiego zawiera coś ożywczego, krzepiącego. Dla mnie jest powiastką o ucieczce od diabelskich
podszeptów o „wszechmocy” człowieka. [D 188–189]

Majorana, w oczach Sciascii i Herlinga, pozostaje, jak Fra Diego, przede wszystkim człowiekiem.
Pisarstwo Sciascii potraktował Herling jako swoistą lekcję na temat Sycylii.
Zresztą należy podkreślić, że Sciascia nie jest ani pierwszym, ani jedynym spośród
twórców, którzy stali się przewodnikami Grudzińskiego w literackiej (ale także
rzeczywistej) wędrówce w głąb niezwykłej włoskiej wyspy. Wszakże nie sama Sycylia, z jej bogactwem, paradoksami i obsesjami wzbudziła zainteresowanie i podziw
Herlinga, śledzącego literackie dokonania Sciascii. Uwiodła go także refleksja filozoficzna, która przenika te z pozoru wyłącznie kryminalne lub wyłącznie dokumentarne dzieła, skłaniając do tego, by uważniej pochylić się nad twórczością autora
Todo modo. Sądzę, że gdyby Grudziński miał stworzyć własną listę najistotniejszych
XX-wiecznych pisarzy europejskich, umieściłby na niej Leonarda Sciascię.
Abstract
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of Sciences, Warsaw
BEING LIKE LEONARDO SCIASCIA GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI AND SICILIAN
OBSESSIONS
The article is a detailed analysis of Leonardo Sciascia’s creativity reception in Gustaw Herling-Grudziński’s works. Herling, fascinated by the Sicilian, attempts not only to approach to the literary
genetic and stylistic problems of Sciascia’s novels, but also to the themes discussed in them and the
ideological stance they adopt. Sciascia, who in his creativity often based on source materials, is exceptionally close to Grudziński, an indefatigable reader of Italian chronicles. Grudziński not accidentally
highly evaluated Sciascia’s book Morte dell’Inquisitore based on facts. Such interest tells much about
his own creativity. The author of the paper aims to argue that Grudziński intentionally displays such
Sciascia’s individual traits which he might recognize as characteristic also of his own and views the
Sicilian writer’s output as a unique lesson about Sicilia with which he is enchanted.
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ZUZANNA I STARZEC KENOTYCZNY WYMIAR PISARSTWA JERZEGO
PILCHA
Grabaż [!] to skończony matoł,
on się skończył, nim się zaczął [...]1.

Lektura minipowieści Jerzego Pilcha Zuza albo czas oddalenia (czy – jak sugeruje
komentarz odautorski – Rękopis ukryty w bucie) pozostawia nieodparte wrażenie,
jakby się miało do czynienia z książką, którą wcześniej już się czytało. Starzejący
się, 60-letni mężczyzna zakochuje się w młodej dziewczynie parającej się najstarszym zawodem świata, a przy okazji rozpamiętuje swoje poprzednie związki – mniej
lub bardziej udane. Jest to postać, z którą Pilch nie potrafi się rozstać od początku
kariery pisarskiej. Podobnie jak Marek Koterski, przedstawiający za pomocą filmu
swoje małe i wielkie kryzysy egzystencjalne, wykreował postać Adama (niekiedy
Michała) Miauczyńskiego, tak też Pilch od czasu Wyznań twórcy pokątnej literatury erotycznej opowiada wciąż tę samą historię bohatera doświadczającego porażki
życiowej i trwającego w permanentnym kryzysie. Pomimo upływu lat poszukuje on
sensu (a właściwie zmaga się z bezsensem):
Nastał rok 1980, ja zaś nadal nie byłem pisarzem. Nawiedzały mnie demony lenistwa i nałogów,
a w głębi duszy, serca i ciała zauważyłem pierwsze objawy zmęczenia2.

I chociaż od tamtego wyznania minęły trzy dekady, sytuacja egzystencjalna
postaci wykreowanej przez Pilcha nie zmieniła się za wiele. Gdy przyjrzeć się dokładnie, wewnętrzna busola wyznacza drogę pomiędzy kobietami, alkoholem i pisaniem (językiem), które stają się dla bohatera zarazem nadzieją, jak i traumą.
Dziesięcioleciami chlałem niczym bydlę nieczyste, przez dziesięciolecia byłem pijany jak bydlę
nieczyste i w ciągu kilku godzin bez zasługi wytrzeźwiałem. Bez zasługi? Nie, radykalnie odrzucam
wszelką kokieterię. Moją zasługą była moja rozpacz, moją zasługą były moje modlitwy i moją zasługą
jest moja miłość3.

Podążając za wskazanymi przez autora tropami, warto podjąć refleksję nad
relacją patrzenia i pisania, które najpewniej mają wspólny mianownik – oddalenie.

1
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Zuzanna i satyr
Skojarzenie opowieści Pilcha z biblijną historią Zuzanny wydaje się oczywiste. Od
tej konotacji nie ucieka nawet on sam:
Zuza i bez starców jest wystarczająco perwersyjna. Inaczej: to imię nigdy całkowicie nie obywa się
bez lubieżnych podglądaczy, ich cienie są gdzieś w pobliżu, drzemią, śpią, nie żyją – na każdy sygnał
gotowi do zmartwychwstania. Ich gapienie się mocniejsze od śmierci. Gapię się jak oni. Jest na co.
[Z 16–17]4

Pomimo wypowiadanych przez narratora zapewnień, iż nie o „tę” Zuzannę chodzi, trudno oprzeć się wrażeniu, że biblijny kontekst jest w pewien sposób narracją
mityczną, na której nadbudowuje on swoją opowieść. Zresztą nawiązania do Pisma
Świętego wszędzie się tu pojawiają: począwszy od tytułowego „czasu oddalenia”
odnoszącego się do Koheletowego (3, 1–15) rozważania, że każda rzecz ma swoją
godzinę, aż do Janowego „głosu wołającego na pustyni”5 (J 1, 23; zob. też Iz 40, 3)
jako metafory pisania. Mniejsza jednak o aluzje i konteksty. Kluczem jest Zuzanna.
Na pierwszy rzut oka między biblijną Zuzanną a powieściową Zuzą – poza imieniem – brakuje głębszych powiązań, choć od początku motyw scalający stanowią
piękno i powab dziewczęcego ciała. Bohaterka mądrościowej opowieści o sądzie
proroka Daniela (Dn 13, 1–64) jest bardzo urodziwa i bogobojna, woli raczej umrzeć,
niż zgrzeszyć przeciw Bogu. Zuza, podobnie powabna, oddaje swe ciało klientom
jako Sonia, Bella, Żaneta czy Olga. Jeśli ta pierwsza skrywa nagość, druga ją eksponuje, gdy biblijna Zuzanna ucieka przed wzrokiem podglądających ją starców,
zakrywając się – Pilchowa Zuza wystawia się na pożądliwe spojrzenia mężczyzn,
odkrywając się. Zuzanna w kąpieli to uosobienie naturalnego piękna, rozbierająca
się Zuza to krew i mleko, hialuron i silikon – zresztą w obronie tego syntetycznego
piękna narrator będzie występował na kartach książki wielokrotnie („Ciało stało się
szatą, której model i krój można zmieniać, że o drobnych poprawkach ákrawieckichñ
nie wspomnę”, Z 18). A jednak, gdyby zagłębić się w egzegezę opowieści o biblijnej
Zuzannie, można odkryć zadziwiająco wiele zbieżności z historią o frywolnej Zuzie.
Dołączoną do końcowej partii Księgi Daniela opowieść odczytuje się w tradycji
jako alegorię losów Izraela, a właściwe jego południowej części – „córek judzkich”,
które w czasach króla Antiocha były kuszone wchodzeniem w nieczyste relacje
z otaczającymi je idolami. Historia kultury nie pozostawia złudzeń co do tego, że
większość wierzeń pogańskich tego okresu wiązała się z praktykami seksualnymi,
choć opisaną w omawianej księdze sytuację domniemanego uprawiania nierządu
należy traktować metaforycznie jako odejście od Prawa Mojżeszowego. Samo imię
Zuzanna wywodzi się z hebrajskiego szoszannah, co oznacza lilię. Przywołana w ten
sposób alegoria czystości i cnoty może być oczywista wobec postawy, jaką zajmuje
bohaterka biblijnej opowieści, ale nie udaje się jej zrozumieć w wypadku Zuzy bez
odniesienia do pism proroka Ezechiela, u którego również pojawia się ta metafora.
4
5
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W wymienionej księdze (Ez 16, 6–14) Szoszannah to dziewczyna szamocząca
się we krwi, porzucona i poraniona, którą Oblubieniec okrywa płaszczem, by zasłonić jej nagość przed pożądliwymi oczami. Dramatyczna sytuacja młodej kobiety,
która dopiero co nabiera niewieścich kształtów, jest symptomatyczna dla młodego
narodu Izraela, niszczonego przez okoliczne ludy. Figura Izraela jako Oblubienicy
cudzołożącej z innymi bogami występuje z dużą intensywnością na kartach Pisma
Świętego6. Tak też jawi się Szoszannah, gdy spotyka na swej drodze Oblubieńca,
mówiącego:
Uczyniłem cię jak kwiat polny [lilię Szaronu – A. R.]. Rosłaś, wzrastałaś i doszłaś do wieku dojrzałego. Piersi twoje nabrały kształtu i włosy twoje stały się obfitsze. Ale byłaś naga i odkryta. [Ez 16, 7]

Od tego momentu zmienia się wszystko, Oblubieniec bowiem ociera krew z kobiety, obmywa ją wodą, naciera olejkiem, odziewa szatami królewskimi i przyozdabia w klejnoty – Szoszannah staje się Jego własnością.
Działanie zmierzające do uczynienia „swoją” jest także udziałem bohatera powieści Pilcha, który w podobny sposób próbuje „ubierać” Zuzę, nakładając na nią
swoje fantazje: „Ubierz się jak uczennica – prosiłem. Przychodziła w przyciasnej
białej bluzczynie, nie pytajcie, na ile guzików zapiętej” (Z 27). Nieskrywany podziw
dla urody dziewczyny wyraża w poemacie:
Usta Zuzy jako sznur hialuronowy – dokładnie odmierzona dawka, jest pełniej, ale bez karykaturalnego rozdęcia. Piersi Zuzy – arcydzieło chirurgii plastycznej. [...] Zawsze twierdziłem i nadal twierdzę,
że lepsze piękno syntetyczne niż brak naturalnego. Lepsza cielesna konstrukcja niż anatomiczna zapaść.
[Z 17]

Podobną frazę, odnoszącą się do Ezechielowej Szoszannah, można odnaleźć
w Pieśni nad Pieśniami (7, 7–10):
O jak piękna jesteś, jakże wdzięczna,
umiłowana, pełna rozkoszy!
Postać twoja wysmukła jak palma,
a piersi twe jak grona winne.
Rzekłem: wespnę się na palmę,
pochwycę gałązki jej owocem brzemienne.
Tak! Piersi twe niech mi będą jako grona winne,
a tchnienie twe jak zapach jabłek.
Usta twoje jak wino wyborne,
które spływa mi po podniebieniu,
zwilżając wargi i zęby7.

6

7

Najbardziej dotkliwą historię, ukazującą sytuację narodu wybranego uprawiającego nierząd z innymi bogami, opowiada prorok Ozeasz, który poślubia nierządnicę. Przyjmuje ją pod swoim dachem,
ta rodzi mu dzieci, a potem odchodzi, by ponownie wracać. Sytuacja Ozeasza jest alegorią Izraela
i jego relacji z Bogiem.
Zob. też fragment wcześniejszy (PnP 7, 2–6):
Jak piękne są twe stopy w sandałach,
księżniczko!
Linia twych bioder jak kolia,
dzieło rąk mistrza.
Łono twe, czasza okrągła:
niechaj nie zbraknie w niej wina korzennego!
Brzuch twój jak stos pszenicznego ziarna
okolony wiankiem lilii.
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Tak zatem biblijna Zuzanna nie tyle jest cnotliwa ze swej natury, ile otrzymuje z powrotem pierwotną niewinność ze względu na Oblubieńca – Boga. O odzyskanej przestrzeni relacji człowieka i Boga przypomina inna przestrzeń – ogród, w którym dzieje się scena z Księgi Daniela. Ten trop interpretacyjny potwierdzałaby
lektura midraszowa, która w całym tym zamieszaniu ze starcami pozwala widzieć
reminiscencję wydarzeń z ogrodu Eden. Tym razem jednak Zuzanna nie daje się
zwieść jak pramatka Ewa przebiegłemu kusicielowi, nie wchodzi w dialog z szatanem
(nb. tradycja wczesnochrześcijańska i ikonografia Kościoła wschodniego przedstawiały go pod postacią starca), znając już konsekwencje złamania przymierza z Bogiem.
Dla Zuzy Pilcha ów ogród jest raczej ogrodem rozkoszy. Miłość do jednego Oblubieńca niepokojąco przypomina jej więzienie, stąd podobna do zachowania biblijnej Zuzanny niechęć do bycia pochwyconą. Jednak strategie przyjęte w związku
z pułapkami, jakie zastawia na bohaterki wzrok męski, zdecydowanie się różni:
jeśli Zuzanna ukryła swoje nagie ciało pod płaszczem przed spojrzeniami lubieżnych
starców, to „Zuza nie była ani mieszczką, ani artystką. Lubiła pozować – przeważnie nago, przeważnie do pokątnych kalendarzy” (Z 95). Eksponowanie nagości
wydaje się z jej strony przemyślaną strategią ukrywania tego, co prawdziwe. W końcu znika z oczu bohatera – wyjeżdża, wyrywa się, porzuca go, stając się pożądanym
fantazmatem, zaledwie wyobrażeniem, ale jakże żywym: „Jej nogi, jej korpus, jej
głowa. Jakie widmo? Żywa, z krwi i kości dupa!” (Z 115). Do tej erotycznej fantazji
trzeba będzie powrócić.
Warto zatrzymać się jeszcze przy aktorach reprezentujących drugą stronę
spektaklu – przy starcach czy bohaterze-narratorze, którzy tak bardzo próbowali
uchwycić wzrokiem Zuzannę vel Zuzę. Fragment z Księgi Daniela opowiada o rosnącej pożądliwości dwóch starców, długi czas skrywanej za kurtuazyjnymi wizytami u Joakima, męża Zuzanny. Droga nieprawości zaczyna się od spojrzenia, mówi
prorok: obaj starcy „Zatracili swój rozsądek i odwrócili swe oczy, zaniedbując
spoglądania ku Niebu [...]” (Dn 13, 9), karmiąc swoją duszę widokiem Zuzanny, aż
stała się ona ich obsesją. Jeśli przypomnimy też, że wcześniej zostali oni wybrani
sędziami ludu, wzrok stanie się w tej opowieści metaforą „męskiego spojrzenia”,
łączącego w sobie władzę, wyniosłość i pożądliwość. Do analizowanego fragmentu
z Księgi Daniela odnosi później swoje słowa Chrystus w Kazaniu na Górze, gdy
mówi, że „Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił
z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 28); Jan Ewangelista zaś, który w liście pisze o „pożądliwości oczu”, wiąże spojrzenie nie tylko z ciałem, ale przede wszystkim ze stanem
pychy – uczuciem wyższości (1 J 2, 16).

Piersi twe jak dwoje koźląt,
bliźniąt gazeli.
Szyja twa jak wieża ze słoniowej kości.
Oczy twe jak sadzawki w Cheszbonie,
u bramy Bat-Rabbim.
á. . . . . . . . . . . . . . . .ñ
Nos twój jak baszta Libanu,
spoglądająca ku Damaszkowi.
Głowa twa áwznosi sięñ nad tobą jak Karmel,
włosy głowy twej jak królewska purpura,
splecione w warkocze.
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Podobnie w powieści Pilcha – historia pożądania zaczyna się od spojrzeń, a nawet wprost od podglądania kąpiących się studentek. Marzenie erotyczne, jeszcze
nie tak dawno skrzętnie skrywane przed opinią publiczną, wraz z modernistycznymi fantazmatami wkroczyło na salony. Bohater zamawia usługę prostytutki, ta zaś
obezwładnia go swym wyglądem – nie rozmową ani dotykiem, ale właśnie powierzchownością. I chociaż sam deklaruje, że nie należał nigdy do podglądaczy i że
studentki Akademii Rolniczej były podglądane nie przez niego, lecz przez kolegów,
oraz że dotąd nie widział rozbierającej się kobiety, to jednak upozowane zdjęcie
Zuzy (vel Soni, vel Belli, vel Olgi), ze wszystkim tym, co na owym zdjęciu sztuczne
– tak bardzo, że aż prawdziwe – budzi w nim zainteresowanie. Pociąga go jej umiejętność przybierania różnych póz: bycia zarazem drapieżną i uległą, zmysłową
Żanetą i zagubioną Olgą, porywającą „brunecicą” i delikatną blondynką, makijaż
i silikon w najlepszym wydaniu. W sposobie zachowania bohater przypomina bardziej voyeura niż oszalałego z miłości kochanka:
Kręcił mnie jej [tj. Zuzy] fach, kręciło wyobrażenie kilku otaczających ją równocześnie mężczyzn.
Przyglądałem się im uważnie, każdy był mną i tu było sedno mojej ciemności. [...] Można powiedzieć, iż
mam wyraźną skłonność do uprzedmiotowiania kobiet. [Z 22]

Trudno oprzeć się wrażeniu, że tak sytuacja przedstawiona u Pilcha, jak i biblijna scena z Zuzanną podglądaną w kąpieli charakteryzują się obrazowością
w dużym stopniu filmową8. W kreowanym spektaklu świat jest wyraźnie podzielony na tych, którzy patrzą, i na tych, którzy zostali przez to spojrzenie uprzedmiotowieni9. Zdecydowanie to męskie spojrzenie narzuca kobiecie jej miejsce, sytuuje
ją w konkretnym kontekście erotycznym, poddańczym. Kobiety zaś przedstawiane
są w sposób silnie wrażeniowy, oddziałując na oglądającego jako rodzaj atrakcji.
Ich status ogranicza się do bycia przedmiotami obserwacji, podczas gdy to mężczyźni stanowią stronę aktywną – podglądaczy, którzy penetrują wzrokiem, oceniają, ślizgają się po powierzchni dostępnych im ciał. A jednak obecność kobiety jest
nieodłącznym elementem widowiska. John Berger zwraca uwagę: „Upraszczając,
można powiedzieć: m ę ż c z y ź n i d z i a ł a j ą, a k o b i e t y o b j a w i a j ą s i ę.
Mężczyźni patrzą na kobiety. Kobiety patrzą na siebie, będąc przedmiotem oglądu”10.
Kobiety nie wiążą zatem pożądania z tym, co dostrzegalne, ale doznawana przez
nie przyjemność polega na byciu widzianymi. Zdaje sobie sprawę z pułapki pornograficznej narrator opowieści Pilcha, kiedy pisze:
Dekolty, bielizna, mini, wszelkie ciuchy niezasłaniające, a obnażające do łask przywrócone. [Z 24]
Zuza zwracała uwagę. Głównie dekoltami. Skądinąd trudno się dziwić – nie po to ufundowała
sobie za ciężkie pieniądze fenomenalny biust, by teraz go skrywać. [Z 26]

8

9
10
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Tak bohater, jak i Zuza pozostają we władzy spojrzenia. Ten pierwszy jest przekonany, że to on decyduje, co i jak podgląda, w rzeczywistości manipuluje nim
narzucające się wyuzdanie. Podobnie Zuza, uprzedmiotowiona przez spojrzenia
męskie, nie potrafi patrzeć na siebie inaczej, sama straciła już tożsamość, wyobrażenie przejęło kontrolę nad prawdziwym „ja”:
Zuza może się ubrać w wór pokutny, może ostrzyc przedłużane włosy, może nie mieć makijażu,
może tysiąc innych maskujących albo demaskujących czynności wykonać, matula i tak ją przejrzy. [Z 57]

Druga (z trzech pojawiających się w całej książce) figura: Matki, stanowi kolejną kluczową dla rozważań postać. Ta 86-letnia kobieta jest pewnego rodzaju miernikiem przyzwoitości. Nic dziwnego, że bohater z takim lękiem przyjmuje próbę
zaprezentowania Zuzy – matka oddzieli prawdę od fałszu, ziarno od plew. Wydaje
się, że z powodu wieku, ale też i ze względu na trzymanie się tradycji ewangelickiej
reprezentuje ona świat wartości, jakiego już nie ma – świat, w którym granice rysowały się ostro, gdzie czerń i biel nie wchodziły w odcienie szarości. Lecz matka
to także macierz, macica, to miejsce, do którego chcą powrócić ludzie zmęczeni
życiem. To tutaj „stary” człowiek może stać się „nowy”. W tradycji Kościoła pierwotnego utożsamiano sadzawkę chrzcielną z łonem kobiecym (widać to szczególnie na
ikonie Maryi Dziewicy – w Jej łonie dojrzewa mały Chrystus), noszącym „nową
naturę”. Tu dokonuje się prawdziwa metanoia, przemiana „starego” w „nowe”, jak
mówi Pismo Święte: w wodach chrztu musi umrzeć „stary człowiek”, by mógł narodzić się alter Christus. Prawdopodobnie z tego powodu bohater tak się lęka spotkania Zuzy z matką, która od razu odkryje, z kim ma do czynienia. Narodzinom
„nowego” winna towarzyszyć śmierć i chyba dlatego w perspektywie tego spotkania
myśli on o samobójstwie?
Schodzenie, czyli kenoza
Droga do śmierci jest drogą kenozy, czyli ogołocenia. Przywołany obraz sadzawki
chrzcielnej – łona Kościoła, w którym rodzi się „nowy człowiek”, domaga się jednak
dopełnienia. Sadzawkę, zgodnie z tradycją, okalają stopnie prowadzące w dół. Ich
liczba – siedem – oznacza kolejne szczeble odkrywania prawdy o sobie. Chrześcijanin bowiem to ktoś, kto ma światło na swoją sytuację egzystencjalną, tzn. zna
prawdę o sobie. W tym pomagał w Kościele pierwotnym długi, kilkuletni katechumenat, podczas którego kandydat do chrztu poznawał pułapki, jakie czekają na
sprawiedliwego (Ps 34, 20), a są skrywane za ułudą grzechów. Towarzyszące owemu procesowi zstępowanie do wód chrzcielnych ma wyrażać powolne odzieranie
z tego, co jest „starą naturą” człowieka – z pychy, zarozumialstwa, pożądliwości,
nienasycenia, złości, zazdrości, lenistwa – by w końcu utopić w owych wodach
(wodach śmierci) to, co wymaga unicestwienia. Z sadzawki wychodził „nowy człowiek”, który dzięki łasce sakramentu mógł odpowiadać na powaby grzechu cnotami: pokorą, wstrzemięźliwością, hojnością, łagodnością itd.
Koncepcja chrześcijaństwa kenotycznego wywodzi się z chrystologii wyrażonej
w Liście do Filipian (2, 6–7), w którym św. Paweł mówi:
[Chrystus] istniejąc w postaci Bożej,
nie korzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
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lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.

Ukazane tu uniżenie się i ogołocenie stają się podstawą przemiany świata –
zwycięstwa życia nad śmiercią. Kenoza Jezusa Chrystusa, w której odbija się zapowiadana przez proroka Izajasza postawa Cierpiącego Sługi Jahwe, jest początkiem
drogi wyzwolenia, jaką Bóg przewiduje dla człowieka. Teologia kenotyczna podkreśla w tym miejscu charakterystyczny ruch w dół samego Boga, który odwraca
swoją Boskość, stając się podatnym na cierpienie ze względu na przyjęte ciało.
Ludzka postać Chrystusa stanowi pierwszy stopień kenozy Boga. Jeden z rosyjskich
teologów – Aleksandr Buchariew – stwierdza, że ów proces towarzyszy Jezusowi
przez całe życie: od nieświadomości w łonie Maryi, jako stworzenie noszącej swego
Stwórcę, przez podporządkowanie się Prawu, które On sam nadał i wypełnia, wzrastanie w mądrości, niewiedzę, aż po poczucie osamotnienia w Ogrodzie Oliwnym,
na krzyżu i wreszcie śmierć za ludzkie grzechy11. Chrystus – zgodnie z nauczaniem
Kościoła – staje się grzechem i przekleństwem, dobrowolnie przyjmując postać
sługi.
Wczytując się w zastosowane przez św. Pawła wyrażenia „ogołocić” i „uniżyć”,
można zauważyć, że używa się ich w kontekście utraty mocy czy siły. Rezygnacja
z władzy, jaką Chrystus posiada, czyni Go niewolnikiem tejże władzy, systemu czy
Prawa. W owym poddaniu się podobny jest On do człowieka – aż do śmierci, przypominającej największe zniewolenie: haniebnej śmierci na krzyżu, zarezerwowanej
dotąd dla barbarzyńców. Z drugiej strony, sformułowanie „uniżył samego siebie”
odnosi się do postaci sługi z przywoływanego już fragmentu z Księgi Izajasza,
w którym zobrazowana jest postawa posłuszeństwa Bogu do końca12. Wpisana w tę
figurę pokora stanowi dla świata starożytnego coś całkowicie obcego i niezrozumiałego, godnego pogardy. Pokorę i uniżoność, szczególnie w świecie rzymskim, traktowano jako przejaw bezradności czy wręcz tchórzostwa, stąd kenoza Chrystusa
jest tak bulwersująca dla Żydów i pogan, dla jednych jest zgorszeniem (to efekt
odwrócenia się Boga od tego, kto zostaje zmiażdżony cierpieniem), dla drugich
głupotą (wyrazem szaleństwa) (1 Kor 1, 23).
Dobrowolne ogołocenie się i samoograniczenie się Boga w rzeczywistości stanowi dla człowieka drogę zbawienia. Kościół w uniżeniu Chrystusa widzi odpowiedź
na pragnienie człowieka, by samostanowić o sobie, by sprawować władzę – szczególnie tę wyrażoną poprzez rozum, ludzką mądrość, wydawanie sądów. Dlatego
święta pokora Chrystusa prowadzi człowieka do jego głębi. Poniekąd sytuacja
uniżenia ociera się o tajemnicę duchowej nicości, ale nadal pozostaje złączona
z istotą osoby, która przyjmuje takie stanowisko.
Zarysowane tu kwestie bliskie są postawom bohaterów narracji Pilcha, który
rozpisuje sytuację kenozy na głosy. Towarzyszy im poczucie znikomości:
11
12
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Byłem kruchym naczyniem, złotym kubkiem, blaszaną manierką uczynioną z blachy wytopionej
w hucie imienia Lenina, szklanką z krośnieńskiego szkła, filiżanką z Ćmielowa13.

Postaci odczuwają marność swej egzystencji. Naznaczone pascalowskim drżeniem, przechowują strzępki przeżyć czy emocji „w naczyniach glinianych” (2 Kor 4, 7).
Ponadto nie ukrywają, że ich konstytucja moralna jest dość nikła. „Strach, fałsz,
zakłamanie, tchórzostwo – wszystkie te ciemne muzy”14 inspirują działania bohaterów Pilcha, nawiedzają ich „demony lenistwa i nałogów, a w głębi duszy, serca
i ciała [...]”15 pojawia się wszechogarniające poczucie zmęczenia. W tym sensie
w powieści Zuza albo czas oddalenia narrator eksponuje doświadczenie starości
jako sytuację egzystencjalnej (ale i społecznej czy kulturowej) niemocy. Czytamy:
Facet po sześćdziesiątce opowiadający o swych wzlotach uczuciowych to jest żenada. [...] Postna
starość ogólnoświatowa w zasadzie nie przewiduje dla mnie dymania w żadnej postaci. [Z 10–11]

Za tą prześmiewczą postawą ukrywa się jednak dramat człowieka, który doświadcza niemożności kochania (i bycia kochanym). Jego działania, zmierzające
najpierw do pochwycenia, ujarzmienia, usidlenia Zuzy (poprzez wzrok, potem przez
pieniądze, wreszcie poprzez jakąś namiastkę związku, a nawet małżeństwo) podszyte są strachem. Lęk bohatera przed odrzuceniem Zuzy przez matkę, rozpoznającą w dziewczynie jej prawdziwą naturę, przed ośmieszeniem się, ale najbardziej
– przed byciem samotnym, to niemal lęk Kafkowski przed sądem, na którym wszyscy musimy pojawić się indywidualnie. W tym właśnie kontekście można odczytywać fragment odnoszący się do rozważań narratora powieści Zuza albo czas oddalenia na temat samobójstwa jako próby rozładowania rodzącej się w nim frustracji:
wracam do siebie i mam poczucie, iż skończył się kolejny pełen udręki dzień. Kiedy okoliczności życiowe (pralnia albo bank) zmuszają mnie do przedłużenia porannych zajęć do dziesiątej, jestem w bezwyjściowej sytuacji i wiem, że zmarnowanego czasu nie odzyskam nigdy. Na dodatek najbliższe godziny to
będzie czas widziadeł i strachu. [Z 85]

Cytat ten wskazuje na drugi aspekt kenotyczny. Sytuacja życia, codzienność,
w jakiej zanurzeni są bohaterowie, także nosi znamiona kryzysu:
Budziłem się w pustce, pustka była wkoło i ja byłem pustką. [...] czułem się tak, jakbym był
wszystkiego pozbawiony16.
Zbliżając się do trzydziestki, postanowiłem wyciągnąć z młodzieńczych marzeń ostateczne i rzeczywiste konsekwencje. Niczego jednak nie umiałem. Nie rozumiałem świata17.

Bezsilność i doświadczenie bezradności, z jakimi postaci z powieści Pilcha
wchodzą w rzeczywistość, bliskie są poczuciu ogołocenia, rozumianego jako utrata
mocy, tego wszystkiego, co czyni człowieka panem życia – przestają sprawować
jakąkolwiek kontrolę nad nim, aż zaczyna być ono koszmarem:
13
14
15
16
17
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Tyle razy chciałem opisać historię człowieka podnoszącego się z upadku, tyle razy, niezliczoną ilość
razy, że gdy wreszcie niepojętym zbiegiem okoliczności sam podnosiłem się z upadku, gdy sam byłem
podnoszony z upadku, gdy czyjaś widzialna albo niewidzialna dłoń wyjmowała mnie z przepastnego
dołka, nie umiałem za własnym podnoszeniem się nadążyć. Nie jestem w stanie opisać własnego wyzwolenia jako serii przekonujących wydarzeń, nie potrafię dać ewolucyjnej historii własnego zmartwychwstania – daję jedynie te epifaniczne wersy. Ale też zmartwychwstanie moje było niczym epifania, było
niczym haiku, było niczym jeden nieomylny jak błyskawica wers18.

We fragmencie tym odbija się jeden z podstawowych artykułów wiary chrześcijańskiej o zejściu Chrystusa do piekła, skąd wyciąga On tych, którzy z powodu
grzechu i zamkniętych niebios nie mogli się z niego wydostać. Piekło to stan duchowy, naznaczony przez martwotę, co wielokrotnie Pilch pokazuje u swoich bohaterów. Towarzyszą im uczucia bezradności, osamotnienia i opuszczenia. W tę
sytuację wchodzi Chrystus, by wyciągnąć człowieka z infernalnej pustki.
Wychodziłem na powierzchnię coraz rzadziej, powracałem pod powierzchnię coraz częściej, powracałem tu nałogowo, powracałem tu permanentnie, powracałem tu natarczywie, aż w końcu najwyraźniej
pisany mi los życia pod powierzchnią dopełnił się i zostałem tu sensu largo...19

Podkreślony przez autora znak powierzchni jest niezwykle istotny dla wprowadzonej tu perspektywy chrzcielnej. Wspomniana sadzawka, do której zstępuje
katechumen, zakrywa go w całości, by ten mógł pogrążyć się w sposób widoczny
w „wodach śmierci”, a następnie być obdarowany „nowym życiem”. Dla Pilcha rzeczywistość „wód śmierci”, w języku biblijnym symbolizująca niewolę egipską, ale
i piekło, staje się codziennością. Przebywanie w stanie permanentnego utrapienia
traktuje on jako rodzaj kary, z którego może go wyzwolić już tylko pisanie. To właśnie ów akt przekształcenia utrapienia czy udręki w nowo stworzone dzieło jest dla
bohaterów momentem metanoi – autentycznego nawrócenia, czyli doświadczenia
przejścia ze śmierci do życia.
Trzeba też zauważyć tak charakterystyczną dla prozy Pilcha postawę cynika,
która w samej swej istocie wydaje się sprzeczna z pokorą wpisaną w kenotyczną
drogę schodzenia.
Wybrałem medycynę, choć pociągała mnie literatura. Wybór, rzecz jasna, nietrafny, choć nie znaczy to, iż gdybym nie wybrawszy medycyny, wybrał literaturę, byłoby lepiej. W literaturze – bez wątpienia – również niczego bym nie osiągnął20.

A jednak ta towarzysząca refleksji nad sobą autoironia, która nieprzerwanie
pomniejsza znaczenie samego autorstwa czy podważa rolę stwarzania tego, co nowe,
wreszcie – która podszyta jest nieufnością do własnej mądrości i władzy, jaką daje
pisanie, staje się porządkiem ogołacania. Jak zaznacza Pilch na pierwszej stronicy
swej ostatniej powieści:
Bo starość to ho, ho! Sam destylat ironii. Najprzód jej nie ma, i to długo nie ma. A potem jak już
jest, to jest. Krótko i intensywnie – pękanie tętniaków i gnicie węzłów chłonnych idzie raz-dwa. [...]
Niektórzy powiadają, że miłość też jest ironiczna. W moim wydaniu na pewno. [Z 9]

18
19
20
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Bohater powieści Zuza albo czas oddalenia od początku ma świadomość ironicznego wymiaru sytuacji, kiedy musi wpisać się w kulturową rolę mitycznego
satyra, bałamucącego młodą nimfę, lub w lekko sprofanowany we współczesnym
kontekście obyczajowym obraz starszego mentora (może nawet Pigmaliona) i młodziutkiej – choć nie tak niewinnej – protegowanej (Galatei). Cynizm przenika się ze
strachem, śmieszność z upokorzeniem.
Za tą nieco zabawną grą słów: kynos–kénōsis, kryje się jakaś dodatkowa wartość, na pierwszy rzut oka zupełnie niewidoczna. Kynos, czyli pies, od którego to
wyrażenia bierze początek filozofia cyników21, jest wszak w tradycji semickiej najbardziej godnym pogardy stworzeniem. Psy jako zwierzęta żyjące w stadach, nie
mające swego pana, karmiły się tym, co wyrzucano poza mury miasta. W znaczeniu
przenośnym psy były obrazem nieczystości, reprezentowały grzechy nierządu i rozpusty, czyli związane ze sprawami cielesnymi, zewnętrznymi22. Na ciekawy trop
można trafić podczas lektury 1 Księgi Samuela (17, 43), w której pies symbolizuje
upokorzenie, a zatem staje się figurą kenotyczną. Zresztą wątek ten (pokory, uniżenia) odnajdujemy także w scenach, kiedy psy liżą wrzody na ciele Hioba dotkniętego trądem, oraz w podróży Tobiasza. Czy można więc w postawie cyników doszukiwać się właśnie kenotycznego wymiaru ich etyki? Czy istotnie nie w cynizmie
Pilcha ukrywa się najgłębsza prawda o zejściu do piekieł własnej egzystencji, gdy
stwierdza on, że we wszystkich poczynaniach: od twórczości literackiej po zdobycze
erotyczne, dominują klęska i pesymizm, a tryumfy w tej materii są rzadkością?
Czy za pisaniem kryje się odkupienie?
Ten niewielki fragment:
wstępujemy w krainę zmyślenia. Słowo jest zmyśleniem, ciało jest zmyśleniem, początek jest kłamstwem.
Wielka miłość na zgliszczach zrodzona może być prawdą? [Z 67]

mógłby z powodzeniem stanowić motto dalszych rozważań. Niemal od samego początku przygody literackiej Pilch buduje postać swego bohatera – pisarza, który
zmaga się nie tylko z poczuciem przegranego życia, ale i z frustracją, wynikającą
z jego własnej nieudolności.
Boże mój, nie wzywam Twego imienia na daremno, mój ewangelicki Boże Mikołaja Reja i innych
protestantów zasłużonych dla kultury narodowej, Boże mój, Ty jeden wiesz, ile trudu i zachodu kosztowało mnie bezskuteczne powoływanie tej sztandarowej grupki do istnienia23.

Zakorzenione w zachowaniu bohatera sztuczność, poza, udawanie, do których
on sam ma dystans ironiczny, jako spadkobierca nowoczesności pozostając nieufny wobec każdej z przyjmowanych przez literaturę form, są usytuowane w napięciu
między kłamstwem (moralność) a zmyśleniem (sztuka).
21
22
23
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Wszystko mianowicie może być kłamstwem. Wypiszcie tę prawdę sprayem na wszystkich ścianach,
wypalcie rozżarzonym metalem na wszystkich deskach, wydrapcie drutem na obu potylicznych płatach.
Do was mówię, koneserzy płatnej miłości – wszystko, co kupujecie, może być kłamstwem, każdy biust,
każda noga, każda fryzura może być kłamstwem, każda godzina, na którą się umawiacie, może być
kłamstwem, każda opowieść, którą usłyszycie, może być kłamstwem, każdy pocałunek jest kłamstwem.
[Z 66–67]

Kłamstwem, a zarazem zmyśleniem, efektem imaginacji jest Zuza. Spod powierzchni opowieści wyłania się odarty z politury niedopowiedzeń obraz prawdziwych
relacji między starszym mężczyzną a prostytutką, której ten płaci za usługi. W kilku momentach przyznaje on: „Uboczne, a niechciane skutki branych przeze mnie
leków, owszem, bywają psychiatryczne – zdarzają się zaburzenia, majaczenia,
urojenia czy nawet olśnienia”. I właściwie to „Zuzy nie ma” (Z 86).
„Wszystko jest zmyśleniem”, zdaje się mówić narrator, narzekając na pamięć.
Żyjemy w rzeczywistości stworzonej przez autorów programów telewizyjnych, powielamy wzorce, schematy, śnimy czyjeś sny, tak bardzo przypominające nasze
własne marzenia i pragnienia. Zuza niewątpliwie jest zarazem takim pragnieniem,
fantazmatem i fetyszem dojrzałego mężczyzny. Nic zatem dziwnego, że w relacji
między bohaterem a młodą dziewczyną odbijają się modernistyczne napięcia: między Erosem a Tanathosem, sacrum a profanum czy duszą a seksualnością.
Jako uczeń późnej nowoczesności Pilch zdaje się wierzyć jeszcze w pisanie,
rozumiane jako coś na kształt terapii lub jako pewnego rodzaju przeżycie mistyczne, które może człowieka wyprowadzić z „wody śmierci”. Bohater powieści Zuza
albo czas oddalenia wyznaje: „Zdarzają mi się dawne przebłyski, dominuje pustka.
Niezwłocznie zapisuję (piórem w brulionie) byle jakie przygody Zuzy” (Z 75).
Zapisywanie jest bowiem odciskaniem śladów, zaznaczaniem swojej obecności,
która w momencie odczytywania już nie istnieje. Ponieważ pismo oderwane od
pióra, od ręki czy wreszcie od osoby kierującej tą dłonią staje się znakiem nieobecnego. Antropologia pisma wielokrotnie podkreśla specyfikę tej sytuacji, w której
świadomość trwałości zapisanego przekazu uintensywniona zostaje przez przekonanie o możliwości przekształcania samej treści24. Jeśli bowiem forma (dzięki zapisowi) nie wymaga już takiej uwagi ani troski o zapamiętanie charakterystycznej
struktury, wolno ingerować w dzieło parafrazując je, streszczając, redukując lub
rozbudowując. W związku z tym pismo stało się technologią, która umożliwiła
zmianę, otworzyła drzwi zmyśleniom, wychodzącym poza utrwaloną formę.
Jeszcze dalej w swych rozważaniach idzie Walter Ong, przywołujący konstatacje Platona z Fajdrosa, kiedy stwierdza, iż właściwością pisma jest sztuczność – tzn.
coś nieludzkiego, udaje ono i stawia poza umysłem to, co może istnieć tylko w sferze myśli25. Ta nieludzkość pisma wydaje się niezwykle bliska śmierci w rozumieniu Platona, nosi bowiem znamiona uprzedmiotowienia i zniszczenia. Zapisany

24
25

I-7.indd 115

Zob. J. D o m a ń s k i, Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce. Warszawa
1992, s. 19.
W. J. O n g, Pismo a struktura świadomości. Przeł. M. P ę c z a k. „Przegląd Humanistyczny” 1988,
nr 4/5. Pomijam w tym miejscu mniej istotne konstatacje na temat niszczenia pamięci przez pismo,
braku odpowiedzi ze strony tekstu pisanego czy braku możliwości obronienia się przez nie przed
czytającym, bierności itp.

2017-12-14 14:33:33

116

Rozprawy i Artykuły

tekst, który nie odpowiada, jest bierny, niemy wobec stawianych mu pytań, w rzeczywistości jawi się jako martwy. Według Onga wynika to z dystansu tworzonego
między piszącym a tekstem oderwanym od swego podmiotu. Zapis pozostaje czymś
zewnętrznym (poza egzystencją), a zatem czymś kompletnie martwym, do momentu, kiedy nie zetknie się z odbiorcą gotowym włączyć go we własne doświadczenie
– ożywić poprzez odczytanie w swoim kontekście życiowym.
Dzięki oddzieleniu podmiotu od przedmiotu poznania pismo wydobywa na jaw introspektywność,
jak nigdy przedtem otwierając psychikę nie tylko na obiektywny, zewnętrzny świat, tak różny od niej
samej, lecz także na jej własne przeciwstawione obiektywnemu światu wnętrze26.

Pilch – pisarz, każe swoim bohaterom pokładać nadzieję w tym procesie. Sytuując ich w napięciu panującym między namiętnością do kobiet a pasją do literatury, przywołuje tu Barthes’owską koncepcję pisania jako uwodzenia. Czym ono jest?
Uwodzenie jest z pewnością grą bez żadnej transcendencji, spłaszczeniem istnienia, zamaskowaniem
rozpaczy. Rozpaczy nienasycenia, dla którego spełnienie jest złem koniecznym [...]27.

Mechanizm uwodzenia to nieustanne odwlekanie uobecnienia, odsuwanie
w czasie, nieskończone nienasycenie, a zarazem uczucie pogłębiającego się pragnienia. W mechanizmie „u-wodzenia” skrywa się oddalenie, odseparowywanie:
miłości od cielesności, kobiety od domu, autora od dzieła. Rdzeń „wodzić” konotuje ruch na zewnątrz: od „ja” do „poza ja”, na bok, na stronę, ale także wyprowadzenie w pole. W tym słowie skrywa się również potencjalne wyrażenie „wodzić na
pokuszenie”, a więc uwodzenie właśnie. Ów ciemny, niemoralny gest daje się opisać
w kategorii pozoru czy kłamstwa. Uwodzenie jest grą sztuczności, udawaniem,
a zatem mechanizmem, który ma na celu fałszowanie prawdy i skrywanie rzeczywistych intencji poprzez skupienie uwagi na tym, co błyszczące, powabne, atrakcyjne dla wzroku. Bohater Pilcha wyznaje:
Czegóż ja nie robiłem! Zapisałem tony papieru, raczyłem się kawą, koniakiem, winem. Biurko
setki razy przesuwałem spod okna pod ścianę i z powrotem pod okno. Wstawałem o bladym świcie
i ślęczałem do późnej nocy. Papierosy paliłem. Przebierałem się nieustannie, bo wydawało mi się, że
mój wygląd zewnętrzny ma wpływ na rodzaj prowadzonej przeze mnie narracji28.

Taka właśnie jest Zuza – uwodząca swym wyglądem, wodząca na pokuszenie,
wystawiająca na próbę i w równym stopniu nieprawdziwa, wymyślona co namacalna.
Zuza to figura pisania, która powołuje do istnienia bohatera-narratora. Oto
słowa Pilcha z jego wczesnego opowiadania:
Nastał rok 1980, ja zaś nadal nie byłem pisarzem. Byłem co najwyżej postacią literacką, wyrazistą
zapewne, lecz drugoplanową. Byłem postacią literacką, choć tylko Pan Bóg wspomniał o mnie mimochodem i między wierszami swego dzieła29.

26
27
28
29
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Zuza jest odbiciem istoty pisania i zarazem w niej odznacza się twarz bohatera.
Ten akt stanowi zawsze wychodzenie poza samego siebie, tytułowy „czas oddalenia”,
przekraczanie granicy własnego „ja” ku innemu, gest rezygnacji, odarcia właśnie,
rodzaj kenozy – oddania się komuś, kto zechce przyjąć:
Pisząc, oddalam się od świata pod pozorem jego przyjmowania, zdradzam jego potrzeby, chcąc im
sprostać i tym samym włączam się w nieskończoną gromadę chwalców niewierności30.

Stąd Pilch wielokrotnie zestawia sytuację bohatera-literata z najstarszym zawodem, jakim para się Zuza. Tak jak żadna prostytutka nie całuje nigdy w usta,
tak literatura nigdy nie oddaje się do końca, na własność, ale pozostaje niepochwycona w tym u-wiedzeniu. Podobnie jak pisanie – Zuza egzystuje w świecie zdrady,
obecność dziewczyny w życiu bohatera stanowi apoteozę niewierności, tak samo
jak gest pisania jest zawsze uprawianiem nierządu, oddaniem siebie innym.
Z tym tropem wiąże się jeszcze jeden, konotowany przez sytuację kenotycznego
schodzenia, które realizuje się w akcie kreacji – mit o Orfeuszu i Eurydyce. Orfeusz
wyraża to, co w poezji najbardziej wzniosłe i piękne. Jego lira, nastrojona na wzór
apolliński, wpisana w naturę, oddaje porządek świata. Sztuka tworzona w duchu
Apollona koryguje niedoskonałości rzeczywistości, zakrywa prawdę, zasłania i uwodzi. Jest to sztuka miary i harmonii, która podnosi akt kreacji do rangi zbawczej31.
Z takim przekonaniem Orfeusz przekracza bramy Hadesu, by odzyskać ukochaną
Eurydykę. Ta, uciekając przed Aristajosem, który chce ją zgwałcić, następuje na
węża i umiera od ukąszenia. Orfeusz schodzi więc do Tartaru, wierząc, że lira apollińska ma moc wyprowadzenia życia z krainy śmierci. Wiara w zbawczą siłę sztuki
zostaje skonfrontowana z bezsensem śmierci, dlatego droga Orfeusza do Hadesu
jest kenozą. Poeta tracki podąża w kierunku bezmiernego doświadczenia głębi –
prawdy o sobie, tylko w ten sposób może powstać sztuka autentyczna. Orfeusz
wyjdzie stamtąd zarazem jako przegrany (jego apollińska wiara w moc zbawczą
sztuki zostanie zachwiana, wszak Eurydyka nie powróci z Hadesu), jak i zwycięski
(dowie się, że pozór i fałsz, jakimi operuje piękno, nie dają odpowiedzi na pytanie
o sens, o istotę życia). Eurydyka okazuje się tym, kto przekracza granice sztuki,
jest esencją życia, nieosiągalną, ale prawdziwą, która warunkuje wyprawę w głąb
siebie, w przepastną, ciemną noc swego „ja”.
Jeśli się czyta powieść Zuza albo czas oddalenia według tego klucza, pisanie
jawi się jako proces odsłaniania prawdy, a nie jej korygowania czy zakrywania.
Bohaterka Pilcha budzi zachwyt i pożądanie, stanowi zapowiedź rozkoszy, lecz
podobnie jak sam gest pisania – znajomość z Zuzą naznaczona jest cierpieniem
niespełnienia, nieposiadania.
Nie da się napisać historii miłosnej bez wejścia w drugiego człowieka. Bez pozbawienia go wolności.

30
31
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Spałem z Zuzą, ale jej nie miałem. Miałem Zuzę, ale w istocie nie z Zuzą, lecz z jej ciałem obcowałem.
Byłem w niej – nie byłem z nią. Byłem tak blisko, że bliżej nie można, w istocie trzymała mnie – jak
zawsze – na dystans. [Z 126]

Zakorzeniony w relacji z Zuzą „czas oddalenia” jest w rzeczywistości metaforą
aktu pisania. Towarzysząca temu gestowi kenoza (uwodzicielska klęska za klęską,
pustka ujawniająca się w rzekomych ślicznotkach, bycie zakładnikiem własnych
infantylnych wyobrażeń itp.) wraz z całym bagażem niepięknych zachowań, fizjologią ludzkich ciał, w niczym nie przypominających tych bezwonnych, wydobytych
z biologicznego uwikłania, jak na ilustracjach pism dla dorosłych, wyciąga na
wierzch prawdę o sobie samym. „To jest i tylko to jest ocalenie”32.
Abstract
ADAM REGIEWICZ Jan Długosz University, Częstochowa
ZUZANNA AND AN OLD MAN KENOTIC DIMENSION OF JERZY PILCH’S WRITING
Jerzy Pilch’s writing is normally associated with pastiche, parody, postmodern play with convention.
His latest mini-novel, in its title referring to the Biblical tradition, suggests some other trope of reading.
When read from a kerygmatic interpretive perspective, Pilch’s text reveals to its audience a totally different dimension of writing. The protagonist, often putting on a mask of a cynic, conceals a deeper–
kenotic–dimension of his personality. Self-emptying and humility (kenosis), common to Diogeneian
School and Christian tradition, points at the importance of crisis as on the seminal existential experience which leads to liberation.
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REPORTAŻ LITERACKI WOBEC LITERATURY KORZENIE I TEORIE
Niniejszy artykuł stanowi próbę spojrzenia na współczesny reportaż literacki w kontekście wyraźnie dostrzegalnego dziś jego zwrotu w kierunku twórczości artystycznej. Przyznanie w 2015 roku białoruskiej dziennikarce Swietłanie Aleksijewicz literackiej Nagrody Nobla pokazało, iż granice między reportażem a literaturą nie są
szczelne1. Badacze już od dawna sygnalizują, że rozwój reportażu łączy się z kryzysem powieści2 oraz z dynamicznymi przemianami społeczeństwa informacyjnego.
Związki reportażu literackiego i literatury mają zatem charakter wielowymiarowy
i kształtują się pod wpływem rozmaitych czynników, które wynikają z przemian
zarówno w obrębie gatunków prasowych, jak i form artystycznych.
Celem przedstawionych tu analiz jest wykazanie, iż otwarcie się reportażu na
literaturę może być rozpatrywane z kilku perspektyw. Z jednej strony, interesujące
wydaje się zbadanie literackich korzeni tego gatunku, który – choć ex definitione
odrzuca fikcję i opiera się na przeświadczeniu o referencjalności języka – kształtował się przecież w wieku XIX przede wszystkim pod piórem najwybitniejszych pisarzy tamtego okresu, często wprowadzających do swoich tekstów elementy literackie. Warto zatem zastanowić się, jak ten fakt mógł wpłynąć na poetykę gatunku,
który do dzisiaj nie doczekał się spójnej definicji. Ponadto na związki reportażu
literackiego z literaturą da się spojrzeć przez pryzmat najważniejszych teorii, które
w XX stuleciu oddziałały na sposób myślenia o tym gatunku. Melchior Wańkowicz,
Ryszard Kapuściński czy Hanna Krall wielokrotnie w swych wypowiedziach dotykali owej kwestii. Co ciekawe, podczas gdy pierwsi teoretycy, pisujący jeszcze w wieku XX, dążyli do wskazania precyzyjnych granic między obiema formami piśmiennictwa, dzisiejsi reporterzy często te granice przekraczają. Intertekstualne nawiązania do dzieł literackich, pojawiające się w tekstach takich autorów, jak Mariusz
Szczygieł, Mariusz Wilk czy Krystyna Kurczab-Redlich, dowodzą, jak silnie dziennikarstwo czerpie z technik narracyjnych i rezerwuaru środków artystycznych
wypracowanych przez literaturę piękną.
Hayden White w szkicu Realizm figuralny w literaturze świadectwa zwraca
uwagę na dwie istotne kwestie, mające wpływ na współczesne rozumienie zawiłości
i pozornie tylko oksymoronicznego (przynajmniej w swej nazwie) charakteru repor1
2
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tażu literackiego. Na pytanie, w jaki sposób pogodzić w utworze niefikcjonalnym
pierwiastek literacki z werystycznym spojrzeniem na opisywaną rzeczywistość,
White odpowiada, że każda historia jest głównie wytworem słownym, efektem poszczególnego użycia języka. Badacz podkreśla, iż nawet w tekście naukowym,
a zwłaszcza w pracach historyków, prezentowana opowieść bywa kształtowana na
wzór narracji literackich. Autorzy nie stronią od metafor, ich teksty zaś – w zależności od tematu – mają cechy romansowe, komediowe czy satyryczne 3. White
zwraca uwagę, że dane statystyczne oraz daty są tak naprawdę jedynie składowymi opowiadanych historii. Każdy z piszących, dysponując tym samym zestawem
informacji, fabularyzuje je w sobie właściwy sposób, nawet jeśli w swych ustaleniach
kieruje się wyłącznie zasadami etyki naukowej. Osobami, które nadają znaczenie
faktom, są przede wszystkim autor oraz czytelnicy.
Można odnieść wrażenie, iż wiele uwag zanotowanych przez White’a oświetla
zawiłości teoretyczne narosłe wokół reportażu literackiego. Takie tomy, jak Strategia antylop Jeana Hatzfelda czy Wojna nie ma w sobie nic z kobiety Aleksijewicz,
w zamyśle twórców miały być właśnie dziennikarskim zbiorem świadectw ludzi,
którym przyszło zmierzyć się z doświadczeniami wojny. Autorzy skonstruowali swe
książki w dużej mierze z przytaczanych w mowie niezależnej wypowiedzi osób ocalonych. Wielokrotnie deklarowali, iż taki sposób prowadzenia narracji pozwala
uniknąć przefiltrowywania historii przez własną wrażliwość. Oddanie głosu bohaterom jest według Hatzfelda i Aleksijewicz próbą stworzenia reportażu literackiego
dążącego do obiektywizmu. O pozorności i utopijności tego projektu bardzo szybko
przekonał się autor Strategii antylop. Przytaczając w mowie niezależnej wypowiedzi
Rwandyjczyków, nie uciekł przecież choćby od kwestii tłumaczenia, czyli przekładania cudzych doświadczeń na własny język. Równie problematyczne okazało się także zamienienie słowa mówionego na tekst pisany4.
Bycie „pomiędzy”, którego doświadczyli Hatzfeld i Aleksijewicz, jest – jak się
zdaje – immanentnym składnikiem pracy reportera. Zdaniem Małgorzaty Czermińskiej, reportaż literacki, choć należy do gatunków dziennikarskich, często wykracza
swą formą poza publicystykę5. W książce Autobiograficzny trójkąt: świadectwo,
wyznanie i wyzwanie badaczka zwraca uwagę na dostrzegalne dziś zacieranie się
granic gatunków i na ich swoistą otwartość. Reportaż konkuruje z takimi formami,
jak biografia czy opis podróży, a nawet – w czym doszukiwać się można jego związków z twórczością artystyczną – oddziałuje na współczesną powieść, przyczyniając
się do rozwoju tzw. powieści reportażowej6. O ile w połowie XIX wieku to literatura,
szczególnie zaś – jak podkreśla Kazimierz Wolny-Zmorzyński – nowela wpływała
na kształt reportażu7, o tyle dzisiaj reportaż z równą intensywnością oddziałuje na
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literaturę. Jako przykład wskazać można słynną powieść Z zimną krwią Trumana
Capote’a, inspirowaną autentycznymi wydarzeniami.
W poszukiwaniu definicji
Reportaż literacki jest jednym z najtrudniej definiowalnych współcześnie gatunków
dziennikarskich. Ze względu na swój hybrydyczny, proteuszowy charakter i kłopotliwe umiejscowienie między literaturą a publicystyką pozostaje wciąż formą wymykającą się precyzyjnym ustaleniom genologicznym. Nie oznacza to wszakże, jakoby
starania definicyjne medioznawców i literaturoznawców zainteresowanych poetyką
tego gatunku ustawały. W roku 2016 ukazał się piąty numer gdańskiego czasopisma „Jednak Książki”, zatytułowany Reportaż literacki. Pogranicza. Zebrane w nim
wypowiedzi badaczy dowodzą ogromnego zainteresowania, jakim cieszy się dziś już
nie tylko reportaż prasowy (co trafnie przewidziała kilka lat temu Czermińska), ale
też jego szczególna odmiana, jaką jest reportaż literacki.
W jednym z artykułów zamieszczonych we wspomnianym czasopiśmie Joanna
Jeziorska-Haładyj pokazuje, jak w XX stuleciu na łamach „Rocznika Literackiego”
kształtował się stosunek redaktorów do literackości reportażu8. Badaczka stawia
tezę, iż „formułowane dzisiaj argumenty na rzecz lub przeciwko literackości reportażu są echem dyskusji sprzed lat”9, pokazując, jak istotne znaczenie temat ten
miał dla piszących już w połowie XX wieku. Medioznawcy i teoretycy gatunków nie
pozostają zgodni co do sposobu rozumienia przymiotnika „literacki”, skoro – w świadomości potocznej – budulcem tekstów dziennikarskich jest fakt, artystycznych
zaś fikcja. Na stanowisku radykalnym staje Maciej Siembieda, określający literackość mianem „choroby reportażu”. Autor zauważa, iż nadmiar atrakcyjnych porównań i opisów, stosowanych przez twórców non-fiction, przyczynia się do powstawania tekstów grafomańskich, dalekich od postulowanych standardów dziennikarskiego rzemiosła10. Równie nieprecyzyjna może wydać się definicja zaproponowana
przez Marię Gołaszewską, która wiąże reportażową literackość z fikcyjnością: „reportaż »czysty« to taki, który nie zawiera fikcji literackiej, »literacki« zaś – to nasycony elementami owej fikcji”11.
Paweł Zajas w książce Jak świat prawdziwy stał się bajką. O literaturze niefikcjonalnej słusznie przestrzega, że wszelkie próby precyzyjnego wyznaczenia granic
między literaturą piękną a formami niefikcjonalnymi muszą skończyć się niepowodzeniem. Nacisk położony powinien zostać bowiem nie na cechy morfologiczne, lecz
przede wszystkim na recepcję 12. Poszanowanie paktu referencjalnego staje się
według badacza jednym z najważniejszych kryteriów definiowania gatunków prasowych. W świetle tych ustaleń warto przyjrzeć się argumentom podnoszonym przez
Artura Domosławskiego w głośnej książce Kapuściński non-fiction. Pozycja ta – jak
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wspomina Zajas – wywołała w Polsce żywą dyskusję nad sposobami definiowania
granic między literackością a dokumentarnością tekstu reportażowego. Domosławski zarzucał autorowi Cesarza np. niedokładne relacjonowanie faktów, a także
wymyślanie epizodów, które pod względem estetycznym doskonale wkomponowywały się w dyskurs o Afryce, ale nie miały żadnego źródła w rzeczywistości13.
Zgoła odmiennie problem ten postrzega Edward Balcerzan, wyróżniający dwa
podstawowe typy reportażu: dziennikarski i literacki. Badacz polemizuje z potocznym stwierdzeniem, że „reportaż literacki jest po prostu »ładniej« napisany, silniej
nasycony figurami i tropami”14. Nie o styl bowiem chodzi, lecz przede wszystkim
o uwagę, jaką obu rodzajom tekstów poświęca czytelnik:
Głos rozstrzygający ma w tym względzie projekt czytelnika. Adresat upatrzony przez autora jest tu
[...] osobowością ukształtowaną przez tradycję literacką. Bez literackich doświadczeń – całość nie może
się ukonstytuować w pełni swoich znaczeń. Rzeczywistość utrwaloną w tekście trzeba zorientować
wobec wizji świata kreowanych w powieści, dramacie, liryce. Takie warunki dyktuje – między innymi –
Kapuścińskiego Busz po polsku15.

Literaturoznawca słusznie przestrzega, by literackości w reportażu nie odczytywać w kategorii ornamentów stylistycznych wzbogacających tekst. Podobnie jak
w twórczości artystycznej, także tutaj powinny one stać się bowiem raczej nośnikami sensów. Tym, co łączy nastawienie dziennikarskie i literackie motywacje piszącego, jest chęć spotkania z Innym, zbliżenia się do niego oraz przekazania jego
historii czytelnikowi:
Reporter-dziennikarz i reporter-artysta zachowują się podobnie, gdyż i jeden, i drugi przenika do
strefy INNOŚCI, znanej pobieżnie – niekiedy fałszywie – lub zgoła nieznanej ogółowi, do którego sam
należy16.

Wydaje się, że podstawowa różnica między poznawaniem Innego przez literata
i dziennikarza wiąże się z możliwością (bądź jej brakiem) wykorzystywania w tym
procesie wyobraźni. Podczas gdy obaj autorzy stawiają sobie za cel przekazanie
czytelnikowi informacji o „światach zamkniętych, oddalonych, egzotycznych” 17,
pisarz dysponuje większą swobodą twórczą i korzystać może ze zdecydowanie szerszego zasobu środków wyrazu.
Andrzej Kaliszewski, analizując związki dziennikarstwa i twórczości artystycznej, dostrzega występujący we współczesnym dyskursie naukowym element wartościowania. Badacz wspomina o widocznym dzisiaj „podnoszeniu reportażu do
rangi literatury”18. Już od XIX stulecia publicystykę, w którą angażowali się wtedy
najwybitniejsi literaci, tacy jak Victor Hugo, Adam Mickiewicz czy Samuel Taylor
Coleridge, uznawano za gorszą siostrę literatury. Pisujących do prasy autorów
piętnowano za kierującą nimi chęć zysków i za to, że zaprzedali swoją artystyczną
muzę. Współcześnie, jak pisze Wolny-Zmorzyński, owo przeświadczenie, każące
13
14
15
16
17
18
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oceniać niżej teksty dziennikarskie od dzieł literackich, także daje się zaobserwować – nawet w dyskursie naukowym:
Dla historyków literatury „reportaż” nie zasługuje na miano gatunku literackiego. Uważany jest za
gatunek typowo dziennikarski [...]. Jeśli już, to traktowany jest jako gatunek paraliteracki, rozpięty
między literaturą a dziennikarstwem19.

Amerykański badacz Norman Sims w rozprawach poświęconych dziennikarstwu
literackiemu20 celowo – jak twierdzi – unika precyzyjnego zdefiniowania pojęcia
literary journalism. Zdaniem badacza, w trakcie przygotowywania tekstów dziennikarze mniej lub bardziej świadomie korzystają z rozwiązań fabularnych, jakie
znają z lektury dzieł literackich. Potwierdzenia słów Simsa szukać należy chociażby w wypowiedziach Szczygła, który w wywiadzie udzielonym Agnieszce Wójcińskiej
deklarował głębokie przywiązanie do inspirującej go jako autora non-fiction twórczości Kurta Vonneguta:
dla mnie inspiracją największą jest jeden pisarz. Mój ulubiony, choć nie umiałbym streścić żadnej jego
powieści, nawet trudno mi powiedzieć, o czym te powieści są. Ale kiedy w chwilach rozpaczy twórczej
biorę do ręki jego książkę, wyłapuję poszczególne zdania i akapity, przeczytam ze trzy, cztery i już mnie
inspiruje swoim widzeniem świata21.

Ze związków między literaturą a dziennikarstwem zdają sobie sprawę sami
piszący, którzy wielokrotnie w sposób otwarty zapewniają o przywiązaniu do określonych dzieł, twórców czy nurtów literackich. W przypadku reportażu literackiego
dokumentarność i artyzm nie są traktowane jako kategorie przeciwstawne, lecz
wzajemnie się uzupełniające. Wpływ na to ma z pewnością geneza gatunku, który
już od początków swojego istnienia immanentnie łaczył się ze środowiskiem artystycznym.
Korzenie
„Bo reportaż jest tak stary jak mowa ludzka” – zapewniał w Karafce La Fontaine’a
Wańkowicz, przestrzegając jednocześnie literatów, by z szacunkiem odnosili się do
gatunku, „z którego lędźwi się poczęli”22. Twórca Ziela na kraterze nie ma tutaj jeszcze na myśli reportażu w znaczeniu zbliżonym do współczesnego, lecz raczej każdy
przekaz, którego autor donosił (od łac. reportare) odbiorcy o istotnych z jego punktu
widzenia wydarzeniach. Prereportaże – zdaniem Wańkowicza – pisali już Homer,
opowiadający o pojedynku Achillesa z Hektorem, Tacyt, Jan Długosz czy Herodot23.
Dziennikarskie zamiłowania tego ostatniego dostrzegł także Kapuściński, który
doszukał się w Dziejach cech charakterystycznych dla uprawianego przez siebie
gatunku24.
19
20
21
22
23
24
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Wykrystalizowanie się reportażu prasowego poprzedził rozwój form literackich
bądź użytkowych, których autorzy, będący świadkami interesujących wydarzeń,
stawiali sobie za cel utrwalenie ich na kartach relacji z podróży. Przykładem pierwszych tekstów dokumentarnych o takim charakterze jest grecka periegeza, definiowana jako rodzaj naukowego opisu krain czy regionów25. Swoistym „dokumentem
drogi” był także popularny staropolski itinerariusz. Jak zauważa Czesław Niedzielski, przed pojawieniem się reportażu prasowego to właśnie inspirowane bliskimi
bądź dalekimi wojażami opisy wychodzące spod piór literatów miały zarówno dokumentować to, co zobaczone, jak i wyrażać „woluntarny i emotywny stosunek
poznającej jednostki do rzeczywistości nieznanej, nowej”26. Sytuacja zmieniła się
w epoce oświecenia, gdy funkcję dokumentarną zaczęto przyznawać również powieści (by wspomnieć tylko Pana Podstolego Ignacego Krasickiego)27, poruszającej
aktualne tematy, dyskutowane paralelnie także na łamach ówczesnej prasy28.
Wiek XIX w sposób szczególny uprzywilejował formę listu z podróży29, który
oprócz opisu wrażeń autora ukazywał też nierzadko obszerne tło polityczne, gospodarcze bądź kulturowe wydarzeń. Korespondencje te można uznać za swoisty pomost
między prasą a literaturą, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę fakt, iż pierwsze
periodyki powstające w wieku XVI były właśnie w dużej mierze zbiorami rozmaitych
listów, nowin30. Szkice, kartki i obrazki z podróży cieszyły się przez cały wiek XIX
ogromną popularnością – by wspomnieć tylko Listy z podróży do Ameryki Henryka
Sienkiewicza, Listy z Berlina Heinricha Heinego czy wysyłane przez Stendhala do
brytyjskich czasopism korespondencje o literaturze i obyczajach francuskich. Redagowane przez autorów opisy podróży – jak nadmienia Jolanta Sztachelska –
szybko zwróciły uwagę ówczesnych tytułów prasowych. W wieku XIX „nie mógł się
bez nich obejść żaden szanujący się tygodnik czy dziennik. Relacje te zazwyczaj
mocno już odbiegały od pierwotnej postaci listu, stając się wielokształtną i wielostykową wypowiedzą o innych krajach”31.
Sztachelska w obszernym szkicu poświęconym genezie reportażu zauważa, że
nawet w wieku XIX, gdy następowała powolna profesjonalizacja zawodu dziennikarskiego, poprzedzona rozwojem prasy masowej pierwszej generacji, trudno było
mówić o reportażu we współczesnym rozumieniu tego słowa32. Niedzielski zaznacza,
że w XIX-wiecznym zasobie słownikowym leksem „reportaż” w ogóle się nie poja-

25
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wia33. W drugiej połowie XIX stulecia zatrudniani w redakcjach reporterzy traktowani byli jako dostarczyciele informacji i plotek zasłyszanych gdzieś na ulicy oraz
jako współpracownicy redaktorów, cieszących się zdecydowanie większym poważaniem. Pod względem walorów artystycznych teksty te dalekie były od szczególnie
cenionej wtedy literatury. Już wówczas kształtowały się jednak – jak pisze Sztachelska – pewne cechy morfologiczne, które decydowały o przynależności do powstającego gatunku. Znaczną część wypowiedzi prereportażowych charakteryzowały: odwoływanie się do motywu wędrówki, scalający historię narrator oraz
wplatane w tekst liczne zapewnienia piszącego co do autentyczności relacjonowanych przez niego wydarzeń34. Co istotne, zapowiedzi tych tendencji pojawiały się
także w ówczesnej literaturze, o czym może świadczyć już słynne sformułowanie
Stendhala, który widział w powieści lustro przechadzające się po gościńcu.
Już od wieku XVIII zaczęły się formować pierwsze związki literatów i publicystów.
Wspomina o tym Wańkowicz, słusznie podając przykład Daniela Defoe, który zasłynął zarówno dzięki swym powieściom, jak i dzięki tekstom o charakterze prereportażowym – przywołajmy chociażby szkic The Storm (Burza). Rozwijające się w oświeceniu czasopisma moralne, m.in. brytyjski „The Tatler” czy naśladujący go polski
„Monitor”, także przyciągnęły do publicystyki najwybitniejsze pióra epoki. W Anglii
wielu ówczesnych autorów, wśród których znalazł się Coleridge, zajmowało się
przygotowywaniem sprawozdań z obrad parlamentu. Momentem przełomowym dla
formowania się związków między światem prasy a literatury były jednak dopiero
lata dwudzieste i trzydzieste XIX stulecia, gdy w Stanach Zjednoczonych i w Europie rozwijać się zaczęła prasa masowa. Słynna francuska „La Presse”, redagowana
przez Émile’a de Girardina, stała się wzorem do naśladowania dla założycieli innych
europejskich gazet, które od tego momentu z jeszcze większą przychylnością spoglądać zaczęły na pozostających często bez trwałego zajęcia twórców literatury.
Z prasą współpracowali tacy pisarze, jak Adam Mickiewicz, Józef Ignacy Kraszewski,
Victor Hugo, Honoré de Balzac, Percy Bysshe Shelley czy Leigh Hunt. Niektórzy – np.
Henryk Rzewuski – przyczynili się nawet do reformy rodzimego dziennikarstwa35.
Choć reportaż literacki w połowie XIX stulecia nie był jeszcze gatunkiem wyraźnie wyodrębnionym, wśród twórców zaczęły pojawiać się już pierwsze głosy
sugerujące konieczność podjęcia szerszego namysłu nad nową formą piśmiennictwa.
Jednym z najważniejszych inicjatorów zasygnalizowanych tu przemian stał się
francuski dziennikarz i publicysta Jules Vallès. Jak konstatują Guillaume Pinson
i Marie-Ève Thérenty, był on prawdopodobnie pierwszym autorem, który świadomie,
w ramach precyzyjnie opracowanego projektu, starał się włączać pierwiastki artystyczne i literackie do tekstów reportażowych36. W „La Rue” wystosował nawet
postulat „po fałszywym życiu – życie prawdziwe”37, dając tym samym wyraz swemu
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przekonaniu o konieczności dzielenia się z czytelnikiem przede wszystkim prawdziwymi doświadczeniami oraz informacjami. W czasie gdy tworzył Vallès, francuscy pisarze-dziennikarze zamieszczali w prasie głównie tworzone zza biurka felietony. Podróżując do nowych miejsc (co wiązało się z wielką XIX-wieczną ideą grand
tour), spoglądali na nie najczęściej z perspektywy flaneûra, skoncentrowanego
bardziej na osobistym przeżyciu aniżeli na tym, co stanowi przedmiot oglądu.
Wielka Wystawa Światowa zorganizowana w 1851 roku w Londynie przyciągnęła uwagę wielu francuskich publicystów, którzy w obowiązującym wówczas wysoce subiektywnym, literackim tonie przedstawiali w prasie swe wrażenia z pobytu
w angielskiej stolicy. Vallès po powrocie z Londynu wystąpił otwarcie przeciwko
takiemu sposobowi pisania, wysuwając na pierwszy plan przemiany, jakie winny
zajść w pracy reportera: „Należy zakupić notatnik, duży ołówek, aby notować fakty, oznaczać wydarzenia [...]”38. Notatnik i pióro mają odtąd służyć reporterowi do
tego, by mógł on na bieżąco zapisywać szczegóły, które pozwolą mu stworzyć tekst
opierający się przede wszystkim na chose vue – „rzeczy zobaczonej”.
Pinson i Thérenty twierdzą, że londyńska wyprawa Vallèsa była pierwszym
krokiem w konstruowaniu teorii europejskiego reportażu39. W obrębie gatunku
stopniowo wyodrębnił się reportaż sportowy, literacki czy społeczny. W Polsce dopiero twórcy pozytywistyczni zaczęli z większą atencją przyglądać się pracy dziennikarskiej, mimo że romantycy nie przechodzili przecież obojętnie obok możliwości,
jakie oferowała im ówczesna prasa. W drugiej połowie XIX stulecia pojawiali się już
autorzy, którzy wyżej niż wytwory swej wyobraźni stawiali wydarzenia autentyczne.
Hanna Natora-Macierewicz wskazuje postać Feliksa Fryzego, uznając go za jedną
z najważniejszych postaci polskiego dziennikarstwa40. Charakteryzując jego dorobek artystyczny, badaczka posługuje się pojęciem reportażu. Redaktor „Kuriera
Porannego” bodaj jako pierwszy w Polsce jawnie angażował się w precyzyjne oddzielenie od siebie literatury i dziennikarstwa. Z przekonaniem deklarował: „byłem
pierwszym w Warszawie czystej rasy dziennikarzem, i niczym więcej”41.
Podobnie jak Vallès we Francji, w Polsce Fryze także opublikował tekst o charakterze teoretycznym, który miał być dla współpracowników prasy zbiorem normatywizującym zasady uprawiania zawodu42. Choć w pisanych w 1899 roku Radach
dla dziennikarzy nie znajdziemy jeszcze precyzyjnych wypowiedzi na temat reportażu, obszerne passusy tego tekstu świadczą o tym, że Fryze widział w polskiej
prasie miejsce dla tego gatunku:
Naturalnie, skoro dziennik ma być zwierciadłem życia, więc wobec klęski powodzi będzie musiał
być pełen opisów żywiołowej katastrofy, w czasie wyścigów musi im poświęcić sporo miejsca [...]. Niezwykła sprawa lub krzycząca zbrodnia musi uszczuplić miejsca innym działom43.
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W ujęciu Fryzego reporter to autor, którego teksty opierają się przede wszystkim
na własnym doświadczeniu. Jego celem i ambicją – inaczej niż u literata – jest
zaprzestanie przygotowywania szkiców dziennikarskich niejako zza biurka. Najistotniejsze winno być skoncentrowanie się na rzeczywistości, wnikliwa obserwacja
oraz szybkość w przekazywaniu informacji.
Teorie
Dynamiczny rozwój reportażu w wieku XX przyczynił się do powstania licznych
wypowiedzi teoretycznych, które miały stanowić podwaliny dla ukształtowania się
gatunku w pełni już samodzielnego i niezależnego od literatury. Ich autorzy w swych
ustaleniach często jednak powracali do związków obu form twórczości i z mniejszą –
jak się zdaje – niż ich pozytywistyczni poprzednicy żarliwością nawoływali do całkowitego oddzielenia od siebie dziennikarstwa i literatury. Fakt ten nie pozostał
bez wpływu na rozwój reportażu, który w wieku XX za sprawą takich mistrzów
pióra, jak Wańkowicz, Kapuściński, Jerzy Lovell czy Krzysztof Kąkolewski, zaczął
stopniowo uniezależniać się od prasy drukowanej. Reportaż, a zwłaszcza reportaż
literacki, w XX stuleciu coraz częściej ukazuje się w formie książkowej, korzystając
z rozwiązań wydawniczych zarezerwowanych do tego momentu głównie dla literatury. Równocześnie na łamach prasy zaczyna rozwijać się szkic reportażowy, charakteryzujący się jednowątkowością i skrótowością przekazu44.
Do związków literatury i reportażu w swej refleksji teoretycznej nierzadko powracał Wańkowicz na kartach Karafki La Fontaine’a. W rozdziale Poszerzenie
konwencji reportażu autor podejmuje namysł m.in. nad występowaniem fikcji
w formach dziennikarskich. Zauważa, że artyzm – właściwy twórcom dzieł literackich – to również niezbywalny element pracy reportażysty, którego celem nie jest
szczegółowe opisywanie losów jednostek, lecz przekazanie ogólniejszej prawdy o ich
życiu:
W pogoni za prawdą dosłowną musiałbym albo zajmować się losem każdego człowieka od początku do końca – na to by trzeba całych tomów, albo też wziąć z każdego życia moment najciekawszy. Ale
wówczas byłaby to siekanina, kilkadziesiąt nie połączonych ze sobą wątków. Byłaby to prawda literalna, ale nie byłoby w tym prawdy generalnej [...]45.

Zdaniem Wańkowicza, dobry reportażysta potrafi połączyć w swym tekście
artyzm przedstawienia z siłą faktów. Nadmierne wykorzystywanie zabiegów literackich dziennikarz określa mianem „poślizgu na lodowisku beletrystyki”46, którego
ofiarą padają nawet najbardziej utalentowani autorzy.
Refleksja Wańkowicza nad związkami reportażu oraz literatury nie sprowadza
się jednak wyłącznie do namysłu nad zagadnieniami prawdy i fikcji. Wiele uwagi
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przekaz; orientowanie odbiorcy w tym, co się gdzieś niedaleko niego wydarzyło”.
W a ń k o w i c z, op. cit., t. 1, s. 174.
Ibidem, s. 186.
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autor Tworzywa poświęcił bowiem także samemu procesowi lektury, wspominając
o „pasji czytelniczej”47, którą rozwijać w sobie winni wszyscy adepci dziennikarstwa.
Wańkowicz zachęca do szerokiego spojrzenia zwłaszcza na rodzimą twórczość.
„Lektura jest niezbędnym zwielokrotnieniem informacji oraz pisarskiej chłonności”48 – powiada, przestrzegając równocześnie przed ignorowaniem przez dziennikarzy tego, co dzieje się w literaturze:
Jestem reporterem i muszę powiedzieć w obronie swego pisarskiego gatunku, że reporter, który
jest artystą, musi przerobić te wszystkie dyscypliny co i powieściopisarz, a nadto umieć się umykać
własnemu żarłocznemu gatunkowi literackiemu, który mu grozi zniszczeniem. Jest to Niagara faktów,
od których nie może się tak łatwo odgrodzić jak powieściopisarz49.

Oba tomy Karafki La Fontaine’a wypełnione są tysiącami rozmaitych cytacji,
zaczerpniętych w znacznej mierze z dzieł literackich. Autor zachęca nawet początkujących dziennikarzy do tworzenia własnych kartotek, gdzie znajdować się będą
inspirowane literaturą bon moty. Wańkowicz wyraża głębokie przekonanie o ogromnej doniosłości cytatów w reportażu, które mają być nie tylko świadectwem erudycji piszącego, lecz przede wszystkim sposobem na najlepsze z możliwych przedstawienie zaistniałej sytuacji, niecodziennego wydarzenia:
O cytatach Emerson powiedział, że najbliższym autora dobrej sentencji jest ten, który ją pierwszy
zacytuje. Ja zaś uważam, że najbliższym jest ten, który łącząc ją z innymi cytatami, wywołuje ich polaryzację, stającą się z kolei samoistną wartością50.

Dostrzegalne u Wańkowicza tak silne jeszcze zakorzenienie reportażu w literaturze odległe jest od ustaleń teoretycznych formułowanych przez Krall. Autorka ta,
uznawana dziś przez młodych reporterów za jeden z głównych dziennikarskich
autorytetów51, wielokrotnie w swych wypowiedziach powracała do związków sztuki i dziennikarstwa. W odróżnieniu od twórcy Sztafety – w sposób jednoznaczny
opowiedziała się po stronie prawdy dokumentarnej, odrzucając chociażby tak
ważną dla niego wyobraźnię. Zdecydowanie częściej w swych wypowiedziach teoretycznych wskazywała na różnice między tymi dwiema sferami aktywności niż na
łączące je podobieństwa:
Pisarz to ktoś wielki, kto ma ogromną odwagę, stwarza świat, zaludnia go. Są parowy, ulice, domy,
topografia, rozpoznaje się miejsca i ludzi, jak u Faulknera. A ja nie stwarzam, ja mówię o świecie stworzonym przez kogoś innego52.

Zdecydowana większość wypowiedzi autorki Wrzenia świata dotyczących analizowanego zagadnienia koncentruje się właśnie wokół opozycji prawdy i fikcji.
Reportaż to dla piszącej przede wszystkim tekst o zdarzeniach mających wartość
historyczną. W tym upatruje Krall zarówno wielką siłę, jak i jednocześnie dużą
słabość tego gatunku. Zwraca uwagę, że czytelnicy w literaturze faktu nie poszu-
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Ibidem, t. 2 (Posł. A. Z i ó ł k o w s k a - B o e h m), s. 391.
Ibidem, s. 402.
Ibidem, s. 405.
Ibidem, t. 1, s. 31.
Uczniami Krall są m.in. tacy dziennikarze, jak W. Tochman oraz M. Szczygieł.
Reporterka. Rozmowy z Hanną Krall. Wybór, oprac. J. A n t c z a k. Warszawa 2007, s. 34.
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kują głębszych znaczeń ani ponadczasowych prawd. Przedstawiane historie mają
dla nich bowiem charakter „jednorazowy” 53. Reportaż literacki – jak się zdaje –
aspiruje do tego, by pokazać pewne prawdy w ujęciu uniwersalnym i szerzej spojrzeć na wydarzenia opisywane najczęściej przez pryzmat doświadczeń jednostki.
„Po co mi fikcja, jeśli prawdziwe życie jest ciekawsze?”54 – pytała Krall, mając
zarazem świadomość, iż prezentowane przez nią podejście, zakładające hermetyczność granic między obiema formami, to tylko jeden z wariantów, spośród których
wybierają dziś autorzy zainteresowani non-fiction:
reportaż jest coraz bardziej zachłanny i wchodzi w rewiry zastrzeżone dotychczas dla literatury pięknej.
Okazuje się, że o mrocznych sekretach duszy można pisać również reportaże. Nie wyobrażałam sobie
nigdy, że można pisać o tym, o czym piszą Wojtek Tochman czy Mariusz Szczygieł. Oni poszerzają
granice gatunku55.

Warto podkreślić, że wspomniane przez dziennikarkę poszerzanie granic gatunkowych było też tematem analizowanym przez Wańkowicza. Dla Krall proces
ten łączy się głównie z pogłębioną introspekcją i powolnym przechodzeniem reportażu od zdarzeń do emocji, co znacząco zbliża go do literatury. Zdaniem autora
Tworzywa, wiązał się z kolei z wykorzystywaniem przez piszących wyobraźni.
Wbrew deklaratywnym zapewnieniom dziennikarki o jej całkowitym odejściu
od literatury w stronę dziennikarstwa, badacze zwracają uwagę na niezwykle silny
w jej twórczości pierwiastek literackości. W taki sposób analizowana bywa chociażby Sublokatorka, w której Iwona Mandziej doszukuje się zarówno elementów literackich, jak i reportażowych56. Zdaniem badaczki, owa książka jest trudna do
jednoznacznego zaklasyfikowania i cechuje ją swoista hybrydyczność formalna.
Krall wykorzystała w niej bowiem rozmaite techniki powieściowe, opowiadając przy
tym historię opartą w dużym stopniu na wydarzeniach autentycznych. Według
Wiesława Kota dziennikarce udało się wykroczyć poza formułę prasowego reportażu i nadać książce cechy charakterystyczne dla literatury57. Warto odnotować, że
metoda twórcza zastosowana w Sublokatorce w 1985 roku bywa wykorzystywana
także współcześnie – przywołajmy tylko głośną Córeńkę Tochmana, łączącą w sobie
elementy mikropowieści oraz reportażu literackiego.
Krall wielokrotnie jako swój dziennikarski autorytet wskazywała Kapuścińskiego. Doceniała zwłaszcza kunszt jego tekstów i ogromną dociekliwość motywującą go do wyruszania w kolejne podróże. Równocześnie przypominała czytelnikom
jedną podstawową cechę, która w sposób zasadniczy odróżniała jej prace od
książek autora Cesarza:
Trzeba mieć wielką odwagę i wielką siłę, by, jak Kapuściński, zmierzyć się z całym światem. Nie
mam w sobie takiej odwagi i takiej wiedzy. Wszystko sprowadzam do pojedynczego człowieka, bo tego
jednego mogę ogarnąć, pojąć, kiedy trzeba – zmierzyć się z nim58.
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Ibidem, s. 34.
Ibidem, s. 52–53.
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Wydaje się, że przedstawiciele młodej polskiej szkoły reportażu, próbując zdefiniować cel i charakter swej twórczości, wybierają zazwyczaj jedną z dwóch wskazanych przez dziennikarkę dróg. Pierwsza z nich, którą podążają m.in. Tochman
czy Szczygieł, jest drogą Krall, skoncentrowanej na opowiadaniu o wydarzeniu przez
pryzmat jednostki. Druga – bliska Wojciechowi Jagielskiemu – to droga przetarta
przez Kapuścińskiego, starającego się spojrzeć na opisywane wydarzenia w sposób
panoramiczny i wieloaspektowy.
Badacze twórczości Kapuścińskiego często stawali przed dylematem, w jaki
sposób zaklasyfikować teksty tego autora. Beata Nowacka odnotowuje, że w literaturze przedmiotu posługiwano się już takimi określeniami, jak reportaż paraboliczny, reportaż-esej, reportaż-impresja czy reportaż psychologizujący59. Literackość
i artyzm tekstów Kapuścińskiego wprowadzały początkowo w ogromne zakłopotanie
teoretyków przywiązanych do ściśle wyznaczonych ram gatunkowych. Już w 1964 roku Henryk Bereza pisał w „Roczniku Literackim”, że młody reporter stosuje w swych
tekstach „chwyty narracyjne i stylistyczne prozy artystycznej”60. Wolny-Zmorzyński
zauważa z kolei, iż twórczość tego autora „podąża w stronę łączenia wielu technik
pisarskich, tworząc collage utkany z przekazów publicystycznych i literackich [...]”61.
Ramy uprawianego przez siebie gatunku próbował wyznaczyć także sam Kapuściński. Jego wypowiedzi teoretyczne najczęściej ogniskowały się wokół założeń
reportażu literackiego. W odróżnieniu od Wańkowicza i Krall, Kapuściński w definiowaniu tej formy kładzie nacisk zwłaszcza na jej swoistą polifoniczność. Szczególną wagę przywiązuje do kwestii autorstwa, które tylko pozornie jest precyzyjnie
określone:
Gatunkiem, który staram się uprawiać, jest literacki reportaż oparty na doświadczeniach wieloletnich podróży po świecie. Każdy reportaż ma wielu autorów i tylko dawno przyjęty zwyczaj powoduje, że
tekst podpisujemy jednym nazwiskiem. W rzeczywistości jest to – być może – najbardziej zbiorowo,
kolektywnie tworzony gatunek literacki, jako że w jego powstaniu uczestniczą dziesiątki ludzi – naszych
rozmówców spotykanych na drogach świata [...]62.

Literackość stanowi dla Kapuścińskiego sposób na przedstawienie nierzadko
skomplikowanej sytuacji Innego, na opowiedzenie o nim przy użyciu parabol i odniesień znanych już polskiemu czytelnikowi. Literackość to poszukiwanie formy,
tworzenie spójnej narracji, która przyciągnie uwagę czytelnika.
Ewa Chylak-Wińska podkreśla charakterystyczną metodę definiowania przez
Kapuścińskiego pojęcia faktu. Twórca Cesarza zdecydowanie odchodzi od sposobu,
w jaki to pojęcie rozumieją politycy czy historycy. Zdaniem badaczki, „Kapuściński
uznaje za fakt kontekst, atmosferę, klimat, nastrój, zapachy, dźwięki, barwy, emocje danego człowieka czy społeczeństwa, i do opisania tych imponderabiliów potrzebuje narzędzi literackich”63. To zatem prowadzona narracja w pewnym sensie
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narzuca autorowi dobór środków, które wydają się najbardziej adekwatne do opisu
rzeczywistości. Literackość jest tutaj nie tyle jedną z technik mówienia o świecie,
ile raczej jedynym możliwym sposobem opowiedzenia o sytuacji Innego; narzędziem
wykorzystywanym przez dziennikarza, który – zdaniem Kapuścińskiego – ma przede
wszystkim pełnić funkcję tłumacza kultur.
Literackość to bez wątpienia jeden z centralnych elementów refleksji medioznawczej najwybitniejszych polskich reporterów, uważanych za ojców i głównych teoretyków tego gatunku. Jednak zacieśniające się więzy między reportażem a literaturą dostrzec można również wśród przedstawicieli młodszej generacji twórców.
Warto sięgnąć chociażby po ostatnią książkę Szczygła, Projekt: prawda, w której
dziennikarz – obok własnych tekstów – przedrukował w całości krótką powieść
Stanisława Stanucha Portret z pamięci 64. Tekst dziennikarski i beletrystyka połączone zostały przez reportera wspólnym, niezwykle sugestywnym hasłem: prawda.
Dzięki zastosowanemu zabiegowi udało się Szczygłowi pokazać, że wzrastająca
dziś popularność reportażu literackiego jest w dużej mierze odpowiedzią na zmieniające się oczekiwania czytelników, łączących swe zainteresowanie bieżącymi
wydarzeniami z nastawieniem na spotkanie z zajmującym, precyzyjnie skonstruowanym tekstem.
Rozwijające się dziś tzw. nowe dziennikarstwo (ang. New Journalism) każe
reporterom zwrócić się w kierunku technik artystycznych i odrzucić bądź przynajmniej podać w wątpliwość sens tworzenia holistycznych narracji, naśladujących
styl XIX-wiecznej noweli. Dla piszących ważne stają się teraz nawiązania intertekstualne, retrospekcje, dialogiczność tekstu, a nawet mediatyzacja, które zdecydowanie lepiej zdają się ukazywać współczesny szum informacyjny niż hermetyczne informacyjne gatunki dziennikarskie 65. Zarówno geneza, jak i przyszłość reportażu literackiego bardzo silnie uwikłane są zatem w konteksty literackie, dla
jednych autorów stanowiące źródło inspiracji, dla innych z kolei punkt wyjścia do
dyskusji nad granicami gatunku.
Abstract
EDYTA ŻYREK-HORODYSKA Jagiellonian University, Cracow
A LITERARY REPORT AGAINST LITERATURE ROOTS AND THEORIES
The present sketch is aimed at an analysis of the relations between a literary report and literature. In
establishing those connections it is vital to pay attention both to the diachronic changes showing the
way a report and its producers over a span of centuries became independent from literature, as well as
to the changes in the genre’s poetics. A likewise important element of the analyses in question is a focus on the autothematic statements by the writers themselves (such as Melchior Wańkowicz, Hanna
Krall, and Ryszard Kapuściński) who, reflecting on the frames of the genre, many a time touched the
issues connected with journalistic and artistic forms interaction.
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włączone do dziennikarskiego, ale przy zachowaniu pewnej odrębności.
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MARIA DĄBROWSKA – STANISŁAW STEMPOWSKI Z LISTÓW 1924–1939*
Opracowała
EWA GŁĘBICKA Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

Dwugłos korespondencyjny autorki Nocy i dni i jej wieloletniego towarzysza życia trwał 27 lat
i zakończył się w r. 1951, krótko przed śmiercią Stanisława Stempowskiego. Pierwsze listy,
okazjonalne i grzecznościowe, wysyłali do siebie, nie znając się osobiście, jeszcze za życia
Mariana Dąbrowskiego, zmarłego nagle jesienią 1925. Trwająca blisko trzy dekady wymiana listów (których liczba sięga 1052) sytuuje się wśród najbardziej znaczących i najciekawszych zespołów korespondencji. Włącza się w nowy nurt badań nad życiem i twórczością
pisarki, zapoczątkowany serią kolejnych wydań jej Dzienników w opracowaniu Tadeusza
Drewnowskiego, a następnie edycjami jej korespondencji. Wcześniej opublikowana została
korespondencja z mężem1. Następnie ukazała się ważna edycja Maria Dąbrowska, Jerzy
Stempowski. Listy 1959–19652. Planowany jest druk kilkutomowego wyboru z ogromnej
korespondencji Dąbrowskiej z Anną Kowalską (całość za lata 1940–1964 obejmuje 3170
obszernych listów). Wymienione edycje i prace w przygotowaniu dotyczą korespondencji
z osobami z jej najbliższego kręgu. W dalszej przyszłości należałoby wydać także listy wymieniane z twórcami krajowymi i emigracyjnymi; z tego obszaru ukazała się jedynie książka
Tadeusz Sułkowski – Maria Dąbrowska. Listy 1943–19593.
Listy Marii Dąbrowskiej, podobnie jak jej diariusz, są przede wszystkim cennym świadectwem życia osobistego, zawierają też liczne wypowiedzi i relacje na temat jej własnej
twórczości, a także komentarze, odnoszące się do bieżących wydarzeń społecznych, politycznych i kulturalnych. Po opublikowaniu Dzienników4 korespondencja autorki Nocy i dni jest
nie mniej istotnym, przy tym zaś frapującym świadectwem jej życia.
Stanisław Stempowski to postać nieco zapomniana i niesłusznie postrzegana głównie

*	Niniejsza publikacja stanowi fragment projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, zrealizowanego w ramach umowy UMO-2011/01/B/HS2/03285.
1
2
3
4
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Ich noce i dnie. Korespondencja Marii i Mariana Dąbrowskich 1909–1925. Oprac. E. G ł ę b i c k a.
Warszawa 2005.
Maria Dąbrowska, Jerzy Stempowski. Listy 1959–1965. Oprac. A. S. K o w a l c z y k. T. 1–3. Warszawa 2010.
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w kategoriach towarzysza życia pisarki. Wybitny intelektualista, wolnomularz, znawca problematyki ukraińskiej i cichy doradca ówczesnego MSZ – wprowadził Dąbrowską w środowisko intelektualne, które wywarło przemożny wpływ na ukształtowanie się jej dojrzałego
światopoglądu i filozofii życia. W swoich listach przedstawia się czytelnikowi jako człowiek
wysokiej kultury osobistej i intelektualnej, ciepły i troskliwy, dowcipny, a jednocześnie jako
opiekuńczy duch pisarki, przeżywającej załamanie psychiczne po przedwczesnej śmierci
męża. Korespondencja ta potwierdza przypuszczenia, że Stempowski miał, jako pierwszy
czytelnik i doradca, znaczący wpływ na ostateczną redakcję Nocy i dni. To on w dużej mierze
współtworzył świat lektur Dąbrowskiej, był jej dyskretnym przewodnikiem po wysokiej literaturze i publikacjach dotyczących spraw społecznych.
Przedstawiono tu 19 najbardziej interesujących rękopiśmiennych listów, wybranych
z zespołu korespondencji okresu międzywojennego5, stanowiących pewne całostki tematyczne, a dotyczących w dużej mierze pracy Dąbrowskiej nad Nocami i dniami, jak też nad innymi utworami. Niektóre jej listy mają sporządzone przez nią maszynopisowe odpisy, różniące
się od rękopisów – jest to, jak można przypuszczać, ślad jej intencji, by przygotować je do
druku; podobnie redagowała ona korespondencję z mężem, w wielu przypadkach opuszczając spore fragmenty czy modyfikując wiele sformułowań.
W pewnych okresach listy były numerowane – Stempowski robił to bardziej skrupulatnie, Dąbrowska nie zawsze pamiętała wcześniejsze numery lub zaczynała je wstawiać dopiero przy kolejnej przesyłce, często więc na jej listach Stempowski dopisywał numer, jego
zdaniem, właściwy, lecz i on niekiedy się mylił. Niektóre swoje listy Stempowski żartobliwie
nazywał „raportami”, nadając im kolejne numery; były to zwykle relacje z wykonania przeróżnych zadań, których się podjął, ale także zwyczajne opisy codziennego życia domu. Widoczne tu luki w numeracji wynikają z faktu, że dokonano wyboru kilkunastu listów spośród
ponad 650 z lat 1924–1939.
Listy pisane były na papeterii formatu A5, niebieskim lub czarnym atramentem. Większość z nich zachowała się bez kopert.
W publikowanych tu listach, ułożonych w porządku chronologicznym, zmodernizowano pisownię oraz
interpunkcję, zachowując jednakże niektóre charakterystyczne cechy, jak np. stosowanie myślnika po
kropce – np. w miejscach, gdzie pojawiał się nowy wątek. Ujednolicono wcięcia akapitowe oraz układ
nagłówków, dat i podpisów.
Listy przechowywane są w Muzeum Literatury w Warszawie (sygn. 2050, 2071) i w Gabinecie
Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (sygn. 1389, 1564); w niniejszej publikacji przy ich
opisie zastosowano skróty: Muz. Lit. oraz BUW.

Maria Dąbrowska
[Warszawa,] 19 XII [19]24
Szanowny i Drogi Panie,
Ani Twego adresu, ani żadnej a żadnej o sobie wiadomości – dla ludzi, którzy chociaż mało może Pana obchodzą, ale których Pan za to bardzo obchodzi. Chciałoby
[się] wiedzieć, jak się też Szanowny Pan miewa. Trzeba chodzić po świecie i zbierać
z dziesięciu niepewnych stron wiadomości o Pana zdrowiu – i to jest smutne.
Ale za to dobre jest to, że jak słychać, podobno czuje się Pan znacznie lepiej,
a może już zupełnie dobrze w tym jakimś Piorunowie1. Gdzie to jest ten Piorunów
5	Równie

II-1.indd 134

ciekawa jest korespondencja z lat 1940–1951.

2017-12-14 14:34:29

Maria Dąbrowska – Stanisław Stempowski. Z listów 1924–1939

135

i ten Lutomiersk2 – czy to jest gdzie w kaliskich stronach, to by znaczyło w moich
stronach.
Bo ja jestem z kaliskiego i Uśmiech dzieciństwa3, jeżeli Pan raczy pamiętać taką
rzecz – to jest właśnie o Kaliskiem.
Nie wiem, czy Pan tam pozostaje na Święta. W każdym razie przesyłamy Panu
opłatek i życzymy Wesołych Świąt i wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim
zdrowia, a dla nas prędkiego Pana powrotu do Warszawy i obiecanego tak dawno
wieczoru u nas z Pana opowieściami. I serdecznie pozdrawiamy prosząc o parę słów
bodaj wiadomości.
Najserdeczniejsze, najserdeczniejsze pozdrowienia.
19 XII 24 r.
Marian4 i Maria Dąbrowska
List bez koperty; rękopis. Muz. Lit., sygn. 2050, t. 1, k. 1–2.
1

Piorunów – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łaskim. Przed drugą wojną światową należała do rodziny Niemyskich. Leon N i e m y s k i był fabrykantem, ale też wydawcą i współredaktorem socjalistycznego pisma „Ogniwo” (1902–1905); na ten okres datuje się jego przyjaźń ze Stempowskim. W latach dwudziestych XX wieku Piorunów należał do syna Niemyskiego, Lucjana.
W latach 1927–1933 pisarka kilkakrotnie tu przyjeżdżała, tu także w 1933 r. pracowała nad tomem 4
Nocy i dni. Imiona właścicieli Piorunowa noszą w powieści Barbara Niechcicowa i Lucjan Kociełł.
Na terenie wsi znajdują się liczne stawy hodowlane, w których rosły lilie wodne. Być może, stały
się one inspiracją słynnej sceny w powieści. W czasie okupacji niemieckiej Niemyscy zostali usunięci z Piorunowa i przenieśli się do willi „Borowin” w Podkowie Leśnej, gdzie po upadku powstania
warszawskiego zatrzymali się na krótko Dąbrowska ze Stempowskim oraz Anna i Jerzy Kowalscy.
2
Lutomiersk – gmina wiejska w województwie łódzkim, nieopodal Piorunowa.
3
M. D ą b r o w s k a, Uśmiech dzieciństwa. Wspomnienia. Warszawa–Kraków 1923.
4	Marian D ą b r o w s k i (1882–1925), mąż Marii Dąbrowskiej, młodszy brat Józefa Dąbrowskiego
(Grabca), major Wojska Polskiego, historyk, publicysta, wolnomularz. W roku 1924 pełnił służbę
w Oddziale Wyszkolenia Dowództwa Okręgu Korpusu Nr 1 w Warszawie, a następnie był szefem
Departamentu Wyznań Niekatolickich w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Zmarł na atak serca
w Kosowie Huculskim.

Stanisław Stempowski
Piorunów, p. Lutomiersk, 31 XII 1924
Drodzy Państwo,
Dzięki za pamięć i dobre słowa. I za uśmiech dzieciństwa, który spłynął ku mnie
w kruchym opłatku.
Tak, przebywam w kraju, z którego Pani wyczarowuje takie cudeńka. Coś mi
o tym jakby już dawno mówiło. A  teraz rozglądać się będę po drogach, zali nie
spotkam potwornego Nikodema1.
Nie odzywałem się do nikogo, gdyż pisać mi było i jest jeszcze ciężko. Niedawno
zwlokłem się dopiero z łóżka, siły do cna wytlały. Ubyło 23 funty, prawie ćwiartka
cielęciny. Już się jednak coś przesila i wkrótce pewnie wrócę.
Serdeczne pozdrowienia i życzenia noworoczne najlepsze.
St. Stempowski
List bez koperty; rękopis. Muz. Lit., sygn. 2071, t. 1, k. 1.
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1	Mowa o bohaterze opowiadania

M. D ą b r o w s k i e j Noc ponad światem, napisanego w maju 1924,
opublikowanego w „Wiadomościach Literackich” (1924, nr 50, s. 3–4. Przedruk w: Ludzie stamtąd.
Warszawa 1926, s. 113–140).

Maria Dąbrowska
Jamno, 4-VII-[19]26
Drugi raport1 Kochanego Pana otrzymałam. To, co Pan napisał o przyjemności,
jaką mu sprawiła wizyta doktorowej2, wystarczyło, ażebym do nich3 napisała najserdeczniejszy list. Zasmuciłam się, że w środę znów serce bolało – czy teraz jest
już lepiej? I proszę uważać na niemądry przedostatni list4 i o każdym usposobieniu
ducha pisać, a nie pisać wcale, kiedy pisanie męczy.
Mnie już na długie godziny ogarnia ta furia pracy, która mnie czyni martwą
wobec życia zewnętrznego, całkiem wywróconą do środka. Na razie ta praca nie
ma jeszcze nic wspólnego z powieścią, ale powieść już nurtuje pod spodem5. A jeśli po pracy i ogarną mnie chwilowe lęki, nagłe obrzydzenie do życia i niesmak ze
snującymi się myślami w rodzaju: a któż to będzie czytał? Dla kogóż piszę? albo
czy to w ogóle co warte, czy to jednak nie są zdawkowe śmiecie, to jak słodka pociecha przychodzą myśli o tym, co mi jest najczulszą osłodą i podporą, a w snach
listy mieszają mi się w niewyrażalny sposób z woniami róż, z płatkami róż, z jakimiś wędrówkami przez wronie ulice Warszawy – to wzmacniam się na duchu.
Postanowiłam sobie do 15-go napisać wszystkie artykuły i recenzje, które dawniej obmyśliłam, po południu kończę tłumaczyć Jacobsena6. Od 15-go będą próby
nad powieścią, po południu przygotowywanie Jacobsena do druku. Niekiedy przychodzą srogie wątpliwości, zapytania, po co ja piszę te recenzje, czas, by przestać,
prawda Paneczku? – to do niczego niepodobne, prawda, Paneczku? Niech Pan mi
poradzi. Ja sama nie rozumiem, co mnie pcha do pisania recenzji, powieściopisarz
właściwie nie powinien, ale coś mnie pcha.
Tutaj wczoraj pszczoły uroiły się na poddaszu – przyleciały aż ze wsi i pani
Maria7 kupiła ten rój. Może to wróżba dla Jamna i dla mnie, co?
Teraz cały dom dźwięczy tak ślicznie jak wiolonczela. I co za zmierzch dziś – co
za wieczór – co za pogoda.
Trzym się mocno, Paneczku, bo cóż to będzie za radość, jak się spotkamy, co
za opowiadania, jak było dzień po dniu.
Ja też czasem upadam na duchu w mój dawny znany Panu sposób, ale wierzę,
że wszystko musi być dobrze, krzepię się wspomnieniami o tym, czym mnie los
darzy – i złe chwile mijają.
Ściskam najdroższe ręce i pozdrawiam najsłodszymi słowami
Ma –
List bez koperty; rękopis. Muz. Lit., sygn. 2050, t. 1, k. 13–14. Odpis maszynopisowy: BUW, sygn. 1564,
3–4; pod odpisem numer: (47).
1

Pierwszym „raportem” „(żałośnym)” był list z 27 VI 1926, w którym Stempowski pisał, jak bardzo
jest mu smutno po wyjeździe Dąbrowskiej.
2	Mowa o nie znanej z imienia żonie dra Jana Władysława Adamskiego.
3
Chodzi o Jana Władysława A d a m s k i e g o (1882–1958), lekarza internistę i higienistę, działacza
społecznego, wolnomularza, przyjaciela Stempowskiego. Od roku 1918 był urzędnikiem Minister-
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stwa Zdrowia, następnie zastępcą dyrektora Departamentu Służby Zdrowia Ministerstwa Pracy
i Opieki Społecznej, prezesem Polskiego Związku Przeciwgruźliczego, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej, członkiem licznych organizacji lekarskich. Po drugiej wojnie
światowej pracował jako adiunkt w Państwowym Zakładzie Higieny.
Dąbrowska miała na myśli list z 30 VI 1926, pisany w Jamnie nad Bugiem, gdzie odpoczywała jako
gość Marii Markowskiej-Minkiewiczowej, żony gen. Henryka Minkiewicza w ich domu letniskowym.
List określała jako „niemądry” być może dlatego, że pozwoliła sobie na sentymentalne wspomnienia i nieco pretensjonalne rozważania o śmierci. Wyznawała m.in.: „We dnie piszę, a kiedy nie
piszę i nad wieczorem, to chodzę nad Muchawcem (stać nie można, bo komary). Bywa mi wtedy
tęskno w sposób nieugaszony do wszystkich i do wszystkiego – do Matki, do przeszłości, przyszłości i tego, co jest naokoło i z czym się też nie można zespolić – do chłopca, który mi umarł, do jego
objęć wspaniałych – i do Ciebie Paneczku, który jesteś, a umykasz się jak powietrze, do rozmów
z Panem, do naszej czarownej odnalezionej bliskości, do świecącego uśmiechu i do spojrzenia,
które jest przy uśmiechu niebieskie, a kiedy indziej brunatne, jak upalony cukier. [...] Patrzę na
wodę, na jej powierzchnię powleczoną odbiciem nieba, niewinnie gładką, leniwą, ledwo że ledwo
płynącą. Taka sama bliska jak powietrze, które nas tak bezpiecznie owiewa, jak ziemia, po której
tak bezpiecznie stąpamy – a tak łatwo w niej śmierć znaleźć. Jeden krok. Woda. I ogień”.
W tym czasie Dąbrowska zaczęła szkicować powieść Domowe progi (pierwsza wersja Nocy i dni).
Przypływ energii twórczej przypisywała zbawiennemu wpływowi Stempowskiego. Jednocześnie
szkicowała inną powieść, Wieś na pagórkach (ostatecznie nie zrealizowała pomysłu); bohaterką
miała być Agnieszka (lub: Natalia) Śniadowska (!), wdowa, która w dwa lata po stracie męża postanawia przenieść się na wieś.
W pierwszej połowie maja 1926 pisarka zrezygnowała ostatecznie z pracy biurowej. Spodziewając
się otrzymania obiecanego stypendium od Mortkowicza, zamierzała wyjechać na kilka miesięcy na
wieś, by skoncentrować się na pracy nad powieścią, którą w r. 1928 drukowała w „Kobiecie Współczesnej” pt. Domowe progi.
J. P. J a c o b s e n, Niels Lyhne. Powieść. T. 1–2. Przekł., wstęp M. D ą b r o w s k a. Warszawa 1927.
Jens Peter J a c o b s e n (1847–1885), powieściopisarz i poeta duński, uznawany za jednego z najwybitniejszych twórców skandynawskich, z wykształcenia biolog, propagator idei darwinizmu. Jego
autobiograficzną powieść Niels Lyhne (1880) Dąbrowska czytała w przekładzie niemieckim przed
1914 rokiem.
Maria M a r k o w s k a - M i n k i e w i c z o w a (1878–1939), pisarka, publicystka, tłumaczka, żona
gen. Henryka M i n k i e w i c z a.

Stanisław Stempowski
Raport 41
[Warszawa,] 5 lipca [1926], poniedziałek
List polecony otrzymałem w sobotę rano i tegoż dnia poleciłem Serafinowi2, gdy
zjawił się do koryta, żeby doręczył rękopis Stpiczyńskiemu3. Okazało się, że Stp[iczyński] wyjechał z odczytem gdzieś na prowincję, Serafin tedy czyha na jego powrót
i sprawę załatwi z nim (lub z Zawist[owskim])4, a o wszystkim sam kartką do Pani
napisze.
Wczoraj była pierwsza eskapada w świat. Cały ranek szykowałem się do niej
jak sójka za morze. Ramię pobolewa niczym ząb, nogi wciąż miękkie, więc coraz to
pokładałem się na ludwiku. Po sjeście obiadowej porwały mnie „śliczne bęcwały”5
na auto i powiozły na Trzeci Most6. Dawno nie doznawany przestwór, słońce, pęd
powietrza, niedzielna niefrasobliwa ciżba – odurzyły mnie radośnie, jak tęgie wino.
Snującą się spodem leśmianową melancholię – „czemuż nie ma ust moich na łące!”7
– tłumiło wypełniające mnie całego bez reszty poczucie, że właśnie w tym „straconym” czasie spłynęła na mnie nieoczekiwana już łaska szczęśliwości, z którą mógł-
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bym istnieć poza czasem, nawet w skorupce orzecha. Toteż w powrotnej drodze
z wysokości mostu spoglądałem z politowaniem na kiszące [się], niby zlot pingwinów
lub tarło sardynek, mrowie ciał na brzegu i w wodzie.
Kochanych listów Pani otrzymałem trzy8 (nie licząc poleconego). Są one niewyczerpanym, chociaż wciąż czerpię, źródłem radości i osnową mojego życia. Czas
liczę od listu do listu, a błogosławiąc dobrą rączynę niezmordowanie (acz krzywo)
piszącą, życzę owemu sadzami posypanemu Szymszelowi9 zdrowia i częstych podróży do B[rześcia] n/ B[ugiem].
Jak już pisałem, ze zdrowiem coraz lepiej; dziś byli obaj lekarze, Ad[amski]
i Stef[anowski]10, i przepisawszy wszelakie ostrożności i leki, pozwolili w końcu
tygodnia jechać na urlop. Wyjadę pewnie w piątek lub w sobotę wieczorem na
Wołyń. Jutro będę z wizytą u Adamskich. Coraz więcej mam co dzień odwiedzających, którzy mnie nużą i czas odbierają. Dziś np. przyniosło Fr[anciszka] Potockiego (z „Czasu”)11, który zwykle raz w roku bywa, żeby nawrócić mnie na katolicyzm. Ale zdarzył się i miły gość12, za którego przyczyną będę mógł z Najmilszą
Panią na jesieni chodzić do teatrów. Wrócił z Paryża, gdzie przebył b[ardzo] ciężką
operację, i ten dzień przed operacją, gdy musiał zastanowić się nad skończonym
życiem i rozdysponować rzeczy i sprawy swoje, wyniósł go na jakieś szczyty pogody i mądrości – oczy mu poweselały i fałdy koło ust wygładziły się. Winszowałem
mu i powitałem bratnią duszę, na tej wyniosłości bowiem już byłem, i to nie raz.
Wtorek, wieczór
Nadszedł rano list czwarty13. Rumiany listek nawet nie przysiadł, tamte jednak
motyle z świętymi hieroglifami były łaskawsze. Choć oczywista krzywda moja z tego
wyniknie, z szacunkiem i pokorą odczytałem o „furii pracy”. Tak, tak. Odwalić jak
najprędzej przekłady i recenzje, wśród których upadają śmieszne wątpliwości,
a zanurzyć się w te właśnie podspodnie nurty swoje i wynosić stamtąd cudne skarby na świat, nie zatajać jak skąpiec i nie marnować – jak nie powiem kto. Nie ginie
się dla kogoś czy czegoś – czas przychodzi i nie ma rady. Trzeba wydać na świat.
Tylko się skupić w sobie i wsłuchać w to, co już pogrywa.
Moja przecie krzywda, a ręce składam modlitewnie, bo wierzę. Z tym przypadam
do rąk i bez liku całuję
St.
List bez koperty; rękopis. BUW, sygn. 1389, k. 3–4.
1

2
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Wcześniejszy „Raport nr 3” to list z 1 VII 1926, w którym Stempowski pisał o radości z powodu
otrzymania listu Marii oraz relacjonował stan swojego zdrowia, a także wizyty przyjaciół. List zaczął
od inwokacji: „Same dobre wiadomości! Tak jakoś składnie poszło od samego rana. Na dzień dobry
powitał mnie list (Nr 2). Aż oczy zmrużyłem ze szczęścia. Ust moich dotknął złocisty, niby skrzydło
motyla, płatek nieznanego mi kwiatu, który wczoraj jeszcze rósł nad leniwą wodą Muchawca. I wnet
znalazłem się w niesamowitym świecie, który wchłonął i zawarł mnie w sobie. Słodko i swojo mi
w nim, bo to świat Twój, Pani najmilsza, z Ciebie poczęty, przez Ciebie z nicości cudownym darem
Twoim dźwignięty, łaską czaru mnie odsłoniony i odtąd mój w Tobie na zawsze. Olśniony i szczęśliwy przebywam w nim [...]”.
Serafin – pseudonim Jerzego S t e m p o w s k i e g o (1893–1969), syna Stanisława, używany przez
niego w „Drodze” i w „Głosie Prawdy”. Zastępował on w redakcji „Głosu Prawdy” Wojciecha Stpi-

2017-12-14 14:34:29

Maria Dąbrowska – Stanisław Stempowski. Z listów 1924–1939

139

czyńskiego w czasie jego nieobecności, związanej z działalnością poselską. Dąbrowska współpracowała z „Głosem Prawdy”; w r. 1926 opublikowała tu sześć recenzji.
3
Wojciech S t p i c z y ń s k i (1896–1936), polityk i publicysta, poseł na Sejm. Należał do radykalnego skrzydła piłsudczyków, w latach 1922–1929 redagował „Głos Prawdy”, następnie „Strzelca”
i „Pracę Strzelecką”. W czasie przewrotu majowego prowadził biuro prasowe Józefa Piłsudskiego;
był autorem określenia „sanacja”.
4
Władysław Z a w i s t o w s k i (1897–1944), teatrolog, krytyk teatralny, współpracownik Leona
Schillera. W latach 1924–1926 redagował „Scenę Polską”, a w „Tygodniku Ilustrowanym” i w „Kurierze Polskim” publikował artykuły o teatrze. Być może, za pośrednictwem Zawistowskiego ogłosiła Dąbrowska w „Tygodniku Ilustrowanym” szkic Głębiej niż dno. O „Opowieściach niepokojących”
J. Conrada (1926, nr 34, s. 556).
5	Nie ma pewności, kogo Stempowski miał na myśli; być może Jerzego Stempowskiego oraz Karola
Szteinboka, który często wychodził ze Stanisławem Stempowskim na spacery, gdy ten niedomagał
na serce.
6	Trzeci Most – most Poniatowskiego, zbudowany w latach 1904–1914, został wysadzony w powietrze
w 1915 r. przez wycofujące się z Warszawy wojska rosyjskie, odbudowany w latach 1921–1926.
7
Fragment wiersza B. L e ś m i a n a Ballada bezludna, z tomu Łąka (Warszawa 1920).
8	Mowa o listach Dąbrowskiej wysłanych z Jamna 30 VI 1926, 1 VII 1926 i 4 VII 1926.
9
Szymszel M e j e r – w 1926 r. Dąbrowska pisała z Jamna do matki, Ludomiry Szumskiej: „Pocztę wozi Żyd wiejski Szymszel, który co dzień prawie jeździ do Brześcia”. Postać Szymszela pojawia
się w Nocach i dniach. Tłumaczowi powieści wyjaśniała: „Mejer było nazwisko Szymszela, Szymszel – imię” (M. D ą b r o w s k a, list do H. Koitza, nie datowany, sprzed 1938. BUW, sygn. 1380,
k. 283). W innym miejscu M. D ą b r o w s k a (To, co pamiętam. Na stronie: Forum Żydów Polskich.
http://www.fzp.net.pl/ ádata dostępu: 15 XI 2017ñ) dodawała: „[...] Szymszel jest kombinacją
artystyczną dwu postaci: Abrama Fuhsa, wędrownego kramarza, którego pamiętam z lat dziecinnych, i Szymszela, woźnicy z Brześcia nad Bugiem, poznanego przeze mnie już w innych czasach”.
10	Antoni S t e f a n o w s k i (1885–1940), lekarz internista, społecznik. Leczył Stefana Żeromskiego
pod koniec jego życia oraz wchodził w skład konsylium lekarskiego przed śmiercią Józefa Piłsudskiego. Zginął w kwietniu 1940 w Katyniu. W Dziennikach pod datą 28 VII 1937 D ą b r o w s k a
pisała o nim: „Pacjenci Stefanowskiego zawsze umierają, gdyż on boi się stosować radykalniejszych
środków. On był przy Piłsudskim i przy Żeromskim. A Ujejskiego leczył... winem” (Dz. t. 4, s. 41).
11
Franciszek Salezy P o t o c k i (1877–1949), właściciel dóbr ziemskich koło Winnicy na Ukrainie,
dziennikarz, związany z pismem „Czas”, polityk konserwatywny, w latach 1928–1938 dyrektor
Departamentu Wyznań w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, działacz
społeczny. Być może, spotykał się ze Stempowskim z powodu swoich zainteresowań masonerią.
12	Nie udało się ustalić, o kogo chodzi, najpewniej o osobę związaną z Teatrem Polskim w Warszawie
(na premiery w nim Stempowski i Dąbrowska do 1939 r. stale otrzymywali zaproszenia).
13 	Mowa o liście Dąbrowskiej z 4 VII 1926, w którym opisywała swój pobyt w Jamnie i plany wakacyjnych prac twórczych: przekład z Jacobsena, recenzje dla „Bluszczu”, „Głosu Prawdy” i „Wiadomości Literackich” oraz szkic powieści, jeszcze wówczas bez tytułu.

Maria Dąbrowska
3)1
Krzywda, 11 VIII [19]28 r.
Najdroższy mój,
Bardzo trudno jest dotrzymać słowa, że się będzie do Ciebie2 pisało raz na tydzień.
Co dzień chce się z Tobą rozmawiać, a choć co parę dni list wysłać. Nic się nie bój,
nie martw, że serce bije, serdeńko moje ukochane – uspokoi się znowu pomału,
może spróbuj znów jednego z tych dawnych środków w rodzaju jemioły, a nade
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wszystko leżenie i spokój. A widzisz, złoty, kropelki się przydały. Ja też swoje czasem tu biorę, ale na ogół czuję się bardzo dobrze i dosyć mocno pracuję. Do Fiłosofowa już pisałam...3
Wczoraj i dziś napisane rozdziały XX i XXI, oba jeszcze w brulionie, ale już
postawione. Niechcicowie kupili place w Oczkowie. – Nie wiem, do czego doprowadzi moja metoda przedstawiania toku zdarzeń za pomocą bezpośredniej akcji
i dialogu. To jest metoda uważana za zdobycz nowoczesnej techniki pisarskiej, ale
ja posługuję się nią przez niedołęstwo, bo nie umiem opowiadać o negatywach.
Wydłuża to niezmiernie wszystko. – Jestem jednakże dobrej myśli.
Zapomniałam Ciebie zapytać, jak ma być ze „Swobodą” – czy będzie ona nadal
przychodzić na Polną4, czy kazać ją przesyłać do Władzi5, a stamtąd Wam odsyłać,
napisz, jak zrobić. – Dziś cały tu dom jest pod wrażeniem choroby tego małego
chłopca, o którym wspominałam w poprzednim liście6. Najadł się mizerii, grochu
i miodu, i bardzo szybko zaniemógł, od wczoraj ma wielką gorączkę, był doktor, nie
mogą go niczym przeczyścić, jest obawa o ślepą kiszkę, o zapalenie kiszek w ogóle
– jednym słowem: rwetes. Mały jest bardzo żałosny i biednieńki. Ten list jest trzeci7 z rzędu. Jeden wysłałam jeszcze z Warszawy, a drugi tu sama w czwartek zaniosłam na pocztę. Całuję i ja Twoje najdroższe ręce, nigdy nie potrafię Tobie powiedzieć, jak Ciebie kocham8.
Twoja Ma.
List bez koperty; rękopis. BUW, sygn.1564, k. 13. Odpis maszynopisowy: BUW, sygn. 1565, s. 26.
1	Numer

przekreślony ołówkiem, zapewne ręką Stempowskiego. Poprzednie listy Dąbrowskiej nie
były numerowane.
2
Przejście na „ty” w korespondencji Dąbrowskiej i Stempowskiego nastąpiło w 1926 r. i dotyczyło
jedynie listów; pisząc karty pocztowe, używali form „Pan”, „Pani”, unikając publicznego demonstrowania bliskiej zażyłości.
3
Dmitrij F i ł o s o f o w (1872–1940), rosyjski krytyk i eseista, filozof, redaktor. W roku 1919 wyemigrował do Polski, gdzie został współpracownikiem Borysa W. Sawinkowa, w 1921 r. zamieszkał
w Warszawie. Redagował czasopisma emigracji rosyjskiej „Miecz”, „Swoboda” i „Za swobodu!”
Korespondencja Stempowskiego i Dąbrowskiej z Fiłosofowem wraz z odpisami znajduje się w Gabinecie Rękopisów BUW (sygn. 1561) i w Muzeum Literatury (sygn. 2054; tu także odpisy ręką
Stempowskiego, sygn. 2051). Zob. też I. O b ł ą k o w s k a - G a l a n c i a k, Dymitr Fiłosofow i Maria
Dąbrowska. Z historii polsko-rosyjskich kontaktów kulturalnych w Dwudziestoleciu międzywojennym.
„Acta Polono-Ruthenica” 1999.
4
W październiku 1927 Stempowski przeniósł się na stałe do mieszkania Dąbrowskiej przy ul. Polnej 40. To na ten adres przychodziły czasopisma emigracji rosyjskiej, redagowane przez Fiłosofowa;
sporadycznie odbierano je z redakcji, posyłając tam gosposię Dąbrowskiej.
5
Władzia – Władysława K r ó l i k o w a, z domu Ś l e s z y ń s k a, gosposia Dąbrowskiej.
6	Tj. w liście z 9 VIII 1928, tu nie publikowanym. Mowa o Stasiu Zagórskim, zwanym w rodzinie
Bamą, synku nie znanej z imienia kuzynki właściciela Krzywdy, Władysława Mieczysława Szulc-Holnickiego.
7
Dąbrowska 8 VIII 1928, „na samym wyjezdnym do Krzywdy”, pisała do Stempowskiego (który dwa
dni wcześniej udał się na letni odpoczynek do syna), „prosząc na wszystko o leżenie i zachowanie
spokoju przez cały czas pobytu w Zarzeczu” (miała bowiem w pamięci jego niedawne kłopoty z sercem). Wieczorem tego samego dnia wysłała z Krzywdy dłuższy list (datowany: 8 VIII 1928), w którym relacjonowała jeszcze domowe sprawy Polnej i wizyty gości. Kolejny list, datowany: 9 VIII 1928,
dotyczył już pobytu w majątku Holnickich, żartobliwie nazwanym przez pisarkę Nawłocią. Ten list
byłby zatem czwarty z rzędu, a nie trzeci (Dąbrowska często myliła się w numeracji).
8	Akapit zaczynający się od słowa „Zapomniałam...” pominięty w odpisie maszynopisowym listu.
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Stanisław Stempowski
N 21 (nie licząc dwóch kartek)
Zarzecze, 13 VIII [19]28
Po dwudniowym leżeniu w łóżku pozbyłem się kataru i jestem zdrów jak – czy ja
wiem, bo i ryby teraz jakieś niepewne. Melduję o tym posłusznie, po czym przystępuję do rzeczy ważniejszych.
A więc list (2)2 otrzymałem, za obraz Nawłoci b[ardzo] dziękuję3. Cieszę się, że
właśnie elementy nowości i niegdydziejszości nawłockiej będą tą ożywiającą podnietą, z której plon zbierać będziemy radośnie wszyscy na liliowych kartkach Twoich rękopisów. Ja przede wszystkim. Niczego więcej nie pragnę – prócz tylko jeszcze
czegoś, co jest prawie niczym.
Już jestem tu tydzień. Nie powiem, żeby mi się wiodło i z pogodą, i z „samopoczuciem”. Dopiero od wczoraj wybrało się na iście żniwną pogodę – ranki zamyślone, wieczory o cichych, długo niegasnących zorzach, noce z niebem wysokim
i wzniosłym. Wczoraj niespodzianie spadł dryndą żydowską Jurek – podziwiam go
na tle rodzinnym. B[ardzo] zabawny, niedopasowany i żałosny. Ma tu posiedzieć
z dziesięć dni.
Przeczytałem tu, leżąc według rozkazu, grubą księgę Ulanowskiego p[od] tyt[ułem] Doktor Filut 4. Jest to chamska apoteoza Dziadka, pełna staropanieńskich
kiksów i małpich wykrzywiań się, a jednocześnie obrzydliwy paszkwil na PPS i jego
działaczy. Poznałem Daszyńskiego i Pończa5. Ostatni zwłaszcza, pod nazwą Faksymilian Polonez, jest potraktowany ze szczególną zjadliwością6. Jurek ma o tej
książce mieć odczyt7. Czytam Moranda8 o murzyńskim szaleństwie – są tu ciekawe
i trafne spostrzeżenia o człowieku i zwłaszcza kobiecie powojennej.
Gazet nie czytam, do nikogo nie piszę. Dla Ciebie założyłem, według opowiadań
Huby9, książeczkę pt. Tako rzecze Szmul Tojer. Mam już zanotowanych kilka przypowieści i aforyzmów. Np.:
„Ja swoje pieniądze tak rozrzucam, jak zając swoje dzieci: jedno przepadnie, to
drugie się uchowa”.
„Ja procent, a brunboże lichwy nie lubię: andel to jest smaczno”.
„Chłopiec jak pusty, to będzie porządny człowiek; dziewczyna jak cicha – to do
niej należy; a chłop jak nie złodziej, to leniwy”.
„Ja w tym polowaniu nie widzę nic dobrego: cały dzień chodzić kota szukać!
Czemu żaden żydek na polowania nie chodzi?”
„Matka chowa dziecko i myśli, że to będzie ksiądz, a to będzie rozbójnik”.
„Ta krowa ma mleko, ale tylko dla siebie”.
Itd. Nie wiem, może Ci się przyda, to będę notował. Mam i większe przypowieści w stylu biblijnym. (Cóż, czytam Biblię. Przeczytaj: Dzieje Józefa, Hioba, Eklezjastę, Izajasza – to, co ze Starego Testamentu weszło na zawsze w człowieka.)
Kończę, gdyż Hub wyjeżdża na jarmark i piszę naprędce. Jak znajdę odpowiednie słowa, których mi zawsze brak jako niepiśmiennemu, to Ci napiszę, co jest
w miłości najistotniejsze – w świadomości mężczyzny, co staje się, gdy zaistnieje,
znakiem największej jego tkliwości i zarazem najsroższego okrucieństwa. Olśniło
mnie, gdy czytałem Moranda.
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Poza tym tłumaczę i jem, opycham się czereśniami, które są soczyste jak wino
i pachnące jak las w skwarze letnim.
Całuję Twoje najmilsze rączki i najpracowitsze paluszki
St.
List bez koperty; rękopis. BUW, sygn. 1389, k. 5–6.
1

Stempowski pomylił się lub list zaginął; zachowały się jedynie trzy wysłane przez niego karty pocztowe, datowane: 7 VIII 1928, 8 VIII 1928, 11 VIII 1928.
2	Mowa o nienumerowanym liście Dąbrowskiej z 9 VIII 1928. Zob. przypis 3.
3	Nawłocią nazwała Dąbrowska majątek Krzywda, należący do Władysława Mieczysława S z u l c - H o l n i c k i e g o (1845–1949) i jego pierwszej żony, Janiny Leokadii z K o w n a c k i c h (1885–1946),
w którym autorka Ludzi stamtąd odpoczywała w sierpniu 1928. W jej liście z 9 VIII 1928 (Muz.
Lit., sygn. 2050, t. 1, k. 106) czytamy: „Jest nieco uboższa od Nawłoci opisanej przez Żeromskiego,
ale jedzenie jest w całości na poziomie Nawłoci. [...] Dom jest na zewnątrz ładny, znasz go zresztą
z fotografii, tylko że całkiem nagi stoi na wierzchu ziemi jak pudełeczko, bo nowy i jeszcze niczym
nieobrośnięty. W środku zbieranina przypadkowych sprzętów, bez gustu i charakteru, układ pokojów i kształt ich nie zawsze szczęśliwy i estetyczny, dwa tylko pokoje widziałam bardzo piękne.
Wszystko razem stanowi całość, do której człowiek się z łatwością przyzwyczaja, przykleja”.
4	Tadeusz U l a n o w s k i (ok. 1872 – 1942), powieściopisarz, satyryk, publicysta, w latach 1937–1938
redaktor pisma „Ruch Pracowniczy”. Rozgłos przyniosła mu powieściowa satyryczna trylogia polityczna z kluczem personalnym: Doktor Filut (1928), Uczta dozorców (1929) i Ordynans Córuś (1930),
atakująca partie i stronnictwa z pozycji demokratycznego skrzydła obozu piłsudczykowskiego.
5	Tak Stempowski i jego przyjaciele nazywali Stanisława P o s n e r a (1868–1930), działacza socjalistycznego, senatora, prawnika i publicystę. Dąbrowska zapisywała ten przydomek bez zmiękczenia: Poncz.
6
Jak pisze badaczka problematyki powieści politycznej, D. D o b r o w o l s k a (Powieść polityczna
Dwudziestolecia międzywojennego. Kielce 2000, s. 162): „Trudno dziś dokładnie ustalić, kogo pod
tym nazwiskiem pisarz chciał [w powieści Doktor Filut] ośmieszyć. Po zbadaniu kilku biografii
posłów socjalistycznych nasuwa się przypuszczenie, że Ulanowski posłużył się metodą Kadena
i skleił tę postać z dwóch osób, tj. z przewodniczącego klubu socjalistów w Senacie, posła Norberta Barlickiego, i posła Liebermana. Byli to znani politycy i publicyści, zabierający często głos
w sejmie i prasie. Postać Poloneza ma jednak z nimi tyle wspólnego, co przysłowiowa już »kukułka
z fotografią«, jak określił Wyka podobieństwo Bogdy do Witosa”.
7
J. S t e m p o w s k i nie cenił twórczości Ulanowskiego – w jego Małym felietonie o niewielkiej książeczce (w: Szkice literackie. T. 1: Chimera jako zwierzę pociągowe. Warszawa 2001, s. 140) czytamy:
„Z inspiracji »sanacyjnej« wyszło dotychczas na świat dwóch pisarzy, których dzieła będą zapewne
kiedyś latarnią przewodnią po wnętrzach tego obozu. Jest to Juliusz Kaden-Bandrowski i Tadeusz
Ulanowski. Mniej więcej równi talentem, obaj próbowali niefortunnie stylu »męskiego«, jeden płynąc
w tradycjach legionowych, drugi w ideologii Bebeesu. Obaj od strony wewnętrznej przedstawiają
ten sam obraz histerycznego, inteligenckiego topienia się i załamania w sobie, będącego czkawką
po Próchnie Berenta i niektórych stronach Żeromskiego”. S. Stempowski spotykał pisarza w Jaworzu i był przez niego admirowany.
8
Paul M o r a n d (1888–1976), pisarz i dyplomata, członek Akademii Francuskiej, autor powieści,
opowiadań i esejów, uznany za kronikarza okresu po pierwszej wojnie światowej. W języku polskim
ukazały się powieści Swawolna Europa (1927), Lewis i Irena (1924), Żyjący Budda (1929) i New
York (1930).
9
Huba (Hub) – Hubert S t e m p o w s k i (1897–1962), młodszy syn Stanisława, z wykształcenia
agronom. W latach 1919–1920 uczestniczył w walkach polsko-ukraińskich i polsko-bolszewickich.
Dzierżawił majątek ziemski w Zarzeczu, w powiecie chełmskim, w latach trzydziestych był starostą
włodzimierskim i prezydentem Łucka. Po wojnie pracował w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.
W roku 1948 był więziony z powodów politycznych.
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Maria Dąbrowska
4)
Krzywda, 15 VIII [19]28
Najmilszy.
Dzięki za drugi list1, otrzymuję tu Twoje listy nazajutrz. U mnie wszystko w dalszym
ciągu dobrze. Dwudziesty rozdział powieści, jak i poprzedni, rozpadł się na trzy,
wszystkie trzy już napisane w brulionie, a XX też dziś przepisany na czysto. Rozdziały są dobre, żywe i barwne, ale wszystko, co się ma dziać, dzieje się zabójczo
powoli, nie mogę na to poradzić – nie wiem, co z tego będzie, ale jestem dobrej,
spokojnej myśli. W każdym razie myślę, że za tydzień skończę pierwszą część i zaraz zacznę szkicować drugą, w której jednak będzie nie tylko młodość Agnieszki,
ale wszystkich trojga dzieci i w ogóle z kłopotów i spraw gospodarza finansowych
Niechcicowie mają tu wkroczyć w sferę ziemiańskości – i rzeczy szalonych.
Dostałam tu nowe zamówienie od Ossolineum na cztery opowiadania2. Jeśli
się na nie zdecyduję, przyniesie mi to z jakie tysiąc pięćset złotych, więc nie zginiemy. Może się zdecyduję, o ile do zimy druga część powieści będzie zaawansowana
– wtedy na miesiąc odłożę i dla „płodozmianu” popiszę trochę rzeczy ubocznych.
Przeczytałam na koniec Biesy3. Jest to rzeczywiście paszkwil, a nawet cała
intryga, sklecona w sposób sztuczny i mało przekonywający. Ale lwi pazur psychologa, dotknięcie prawie że chirurgicznie precyzyjne obnaża takie żałosne i straszliwe głębie ludzkiej duszy, że aż dreszcz chwilami przechodzi. Dziedziną Dostojewskiego jest ta straszna dziura w duszy, przez którą jeżeli człowiek stąpi nieostrożnie,
to leci w jakąś otchłań męki bez dna. W każdym człowieku jest takie miejsce, jest
ono i we mnie. Jakby wszędzie była podłoga, a w jednym miejscu deska to niby
taka sama, ale z czegoś miękkiego, z papier maché – stąpnie i załamie się, trzeba
ją ostrożnie obchodzić, bo tam pod spodem hula kosmiczny strach, szaleństwo,
negacja wartości życia, zdziczenie, obłęd. We mnie i w nas, ludziach Zachodu surowe poczucie godności, harmonii, ładu i, bo ja wiem, jeszcze czegoś nienazwanego (może „mazurskości”) chroni nas przed wpadnięciem. Przeczytanie Biesów
uczyniło mi już całkowicie zrozumiałą całą historię z Jurkiem. A i Fiłosofow nieraz
takim stylem mówi, jak u Dostojewskiego, chociaż tak nie męczy. À propos, miałam
dziś list długi od Fiłos[ofowa], którego, jak zwykle, nie mogę dobrze odczytać. Odczytasz mi, jak będziemy w Warszawie. Na osobnej karteczce spisuję zdania, które
mnie w Biesach uderzyły trafnością czasem rewelacyjną*.
Jestem bardzo ciekawa tego Moranda – będę chciała go przeczytać. I bardzo
czekam na to inne, co mi obiecałeś napisać o istocie miłości mężczyzny. Czekam
na to aż czegoś z lękiem, powiało na mnie niepokojem radośnie-lękliwym od tych
słów.
Co mówi Szmul, wszystko zapisuj, jakże Ci będę wdzięczna, nawet, jeżeli możesz,
to mi tu prześlij, bo właśnie ciągle sobie z Żydami nie mogę dać rady.
Co do p. Porazińskiej4, o której pisałam w poprzednim liście5, to moje przelotne usiłowanie zobaczenia jej sympatyczną, zawiodło. Jest to osoba gderliwa, skrzekliwa, nudna, sentymentalna i pełna niedowarzonych pensjonarskich ambicji
w rodzaju powożenia czwórką koni itd., właściwych osobom, które nie wyżyły swej
energii we właściwym kierunku.
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Z zazdrością czytam Twoje opisy czereśni, tutaj owoców nie ma na lekarstwo,
raz tylko jadłam trochę malin. Zapomniałam jeszcze napisać, że zabrałam cymbałki i Kolberga z pieśniami, może się wprawię i gdy nadejdą w Warszawie długie
wieczory, będę sobie i Tobie brząkała. Całuję, bo kartka się kończy, mogłabym tak
pisać bez końca.
Twoja Ma.
* Kartki nie załączam, bo jadę na pocztę.
List bez koperty; rękopis. BUW, sygn. 1564, k. 15. Odpisy maszynopisowe: BUW, sygn. 1565, s. 27;
Muz. Lit., sygn. 2051, k. 38–39.
1	Mowa
2

3
4
5

o liście Stempowskiego z 13 VIII 1928, wysłanym z Zarzecza.
Dąbrowska kilkakrotnie pisała opowiadania do podręczników szkolnych na zamówienie lwowskiego Ossolineum. Tym razem jednak propozycji nie zrealizowała w całości; w 1929 r. wysłała do
Ossolineum opowiadanie W szpitalu, przeznaczone do czytanek dla III klasy szkół średnich w układzie Balickiego i Maykowskiego, w 1930 r. w podręczniku Miej serce ukazało się jej opowiadanie
Wyścig pracy (pierwodruk: „Kobieta Współczesna” 1929, nry 23–24).
W roku 1928 w Bibliotece Powieściowej „Roju” ukazały się Biesy F. D o s t o j e w s k i e g o w przekładzie T. Z a g ó r s k i e g o.
W Krzywdzie przebywały w tym czasie Janina P o r a z i ń s k a (1882–1971), autorka literatury dla
dzieci, i jej matka, Helena z S a r y u s z - B i e l s k i c h.
W nie publikowanym tu liście z 12 VIII 1928 Dąbrowska pisała: „W tej chwili p. Porazińska pobiegła słuchać mowy biskupa Bandurskiego. [...] Zapomniałam poprzednio dodać, że jest tu i panna
Porazińska. Z początku robiła na mnie wrażenie niemiłe bardzo stetryczałej starej panny – teraz
jednak wrażenie bardzo się poprawiło. Jest shisteryzowana, ale poczciwa, inteligentna. Wczoraj
rozmawiałam z nią długo, bo chodziłyśmy razem na spacer. Jest ona redaktorką jakichś wypisów,
które wydaje firma Jakubowskiego we Lwowie. Płacą jej tam tak dobrze, że kupiła sobie ziemię
w Wiśle, a teraz nauczyła się szoferki i chce kupić samochód”.

Maria Dąbrowska
Krzywda, 20 VIII [19]28
Ostatni rozdział pierwszej części już w brulionie napisany. Cóż, kiedy znowu rozpadł
się na trzy, ale tym razem już nieodwołalnie koniec. A może, jak wszystkie części
gotowe będą, to zacznę stosować skróty. Tymczasem narasta to jakoś jak lawina.
A najstraszniejsze, że ja wciąż nie wiem, czy i co ja mam do powiedzenia. Piszę już
teraz jakby żmudną kronikę, dyktowaną przez kogoś. Ale metoda „zamknięcia się
w klasztorze” okazała się dobra – cały prawie dzień mam wypełniony pracą, od
której nic mnie ani przykrego, ani przyjemnego nie odrywa. Naokoło szarość pogody i krajobrazu, a tu wewnątrz iskrzy się od rozmaitych wzruszeń, które przeżywam.
Ale długo w tym reżimie nie wytrzymam i już liczę dnie do powrotu, a teraz to już
nawet i zgiełk Warszawy przedstawia mi się w ponętnych barwach.
Przypatruję się tu różnym ludziom, którzy się przewijają. W święto i w niedzielę przyjeżdżają zawsze goście. Rozmowy są dla mnie pouczające, o i mocno. Później
w Warszawie na naszych popołudniowych sjestach na ludwiku wszystko Ci poopowiadam. Byli tu pp. Stefanowie Dmochowscy z Sienkiewiczowskiego Burzca1. On
jest przyjacielem Wacka2, napisał z nim jakąś książkę o spirytusie3 – oprócz tego
znają panią Sobańską, która nawet bawiła tu w Burzcu niedawno, minęłyśmy się
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w drodze4. Zaprosili mnie do Burzca, gdzie mam oglądać lipę, pod którą pan Zagłoba siadywał z Jaremką i Longinkiem. W zeszły czwartek jeździłam tu zwiedzić
hutę Dąbrowę5, która znajduje się w pobliżu. Zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Wyobraź sobie hutę położoną w upiornym krajobrazie nagich wydm i nieużytków, z gromadą ohydnych żydowskich domostw naokoło, a dalej po polach rozrzucone domki hutników. Huta daje swoim robotnikom po trochu ziemi, nie ziemi
raczej, a rozpaczliwego nieużytku. Na tych nieużytkach robotnicy budują sobie nie
domki, a chlewy, psie budy, szałasy czy też klitki, co chcesz, naokoło, na nędznym
ściernisku, gdzie między źdźbłami wozem by można zawrócić, wiatr podnosi tumany kurzu. Widok robotników przy piecach, jak zataczają po powietrzu metalową
rurą z czerwoną kulą roztopionego szkła na końcu, jakby się złowrogo bawili w niesamowite ogniste piłki, wstrząsnął mną tak, że – wstyd powiedzieć – łzy mi pociekły.
Kiedy patrzyłam na to, nie dziwiłam się już niczemu, wszystkie straszne rzeczy,
które się dzieją na świecie, są w takim oświetleniu możliwe i usprawiedliwione. Coś
nęciło, żeby tak zostać tam i doznać tego losu. Śród dymu, ognia i kurzu na rozłogu fabrycznym, niby urocza pociecha, stoją dwie olbrzymie, jak nigdy nie widziałam,
okryte koralowymi jagodami, prześliczne jarzębiny.
Wczoraj przyjechał tu z Rabki z gospodynią, panną Eweliną6 – syn pp. Holnickich7, Jaś. Owa p. Ewelina, gdzieś tam od Was, dzieci nazywają ją „ciotką” – brzydulka, otyła i purpurowa, typowy obraz istoty przywiązującej się do cudzego ogniska i żyjącej dla niego ze wszystkich sił. Jaś jest w istocie pełnym uroku chłopcem,
cichym i nieśmiałym. W tej parze Dzidzia jest chłopcem, a on dziewczynką. Ale,
niestety, robi wrażenie trochę niesamowite i nienormalne. Jest chory nerwowo, ma
ostry tik nerwowy i silne zaburzenia mowy. Mówi tak, jakby ledwo że ledwo sylabizował. Jest jednak bóstwem tego domu.
Z początku były częste od Ciebie wiadomości, ale teraz już od czterech dni nie
ma i tęskno. Całuję bardzo drogiego, miłego8
Twoja Ma.
List bez koperty; rękopis. BUW, sygn. 1564, k. 16. Odpisy maszynopisowe: BUW, sygn. 1565, s. 28–29;
Muz. Lit. sygn. 2051, k. 39–40.
1

Stefan D m o c h o w s k i (1874–1959) spowinowacony był z Henrykiem Sienkiewiczem (w XIX w.
Burzec stanowił własność wuja autora Trylogii, Aleksandra Dmochowskiego).
Jadwiga D m o c h o w s k a, z domu W a y d e l (1893–1962), córka znanego, postępowego adwokata i działacza społecznego, Emila Waydla i Wandy z Lubińskich, 2 voto Pankiewiczowej, tłumaczka, autorka wspomnień.
2
Wacław D ą b r o w s k i (1879–1962), szwagier Dąbrowskiej, starszy brat Mariana, mikrobiolog,
profesor i rektor SGGW, założyciel i redaktor czasopism „Przemysł Gorzelniany” oraz „Przemysł
Rolny”.
3
S. D m o c h o w s k i, W. D ą b r o w s k i, Przemysł spirytusowy w Królestwie Polskim. Cz. 1: Organizacja, rozwój i stan przemysłu spirytusowego w Królestwie Polskim. Warszawa 1918.
4
W kopii maszynopisowej zdanie pominięte.
	Maria z G ó r s k i c h hr. S o b a ń s k a (1861–1951), córka Konstantego Górskiego i Julii z książąt
Golicynów, żona Kazimierza Sobańskiego, działaczka społeczna, charytatywna i niepodległościowa.
W latach 1910–1915 była działaczką Związku Stowarzyszenia Spożywców „Społem” (z którym
współpracowała także Dąbrowska), a w latach następnych, do r. 1918, organizatorką opieki nad
polskimi jeńcami i uchodźcami z Rosji, za co w r. 1916 została w Piotrogrodzie na krótko uwięziona przez władze carskie. Po śmierci męża jej mieszkanie przy ul. Kredytowej 3 stało się znanym
salonem warszawskim, w którym bywali ludzie nauki, artyści i pisarze. Dąbrowska poznała ją
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w 1912 roku. Jak wynika z listów Sobańskiej, wcześnie dostrzegła ona talent przyszłej autorki
Ludzi stamtąd.
5
Huta-Dąbrowa – huta szkła, założona w 1824 r. w województwie lubelskim w powiecie łukowskim
w gminie Krzywda. W okresie międzywojennym stanowiła własność spółki akcyjnej z akcjami
ulokowanymi w Banku Zachodnim w Warszawie. Na ten czas przypadł największy jej rozwój: zatrudniała około 1000 robotników. W Dziennikach Dąbrowska zapisała pod datą 17 VIII 1928:
„Wczoraj zwiedzałam tu hutę »Dąbrowę«, nędzną osadę, leżącą w oceanie podolskich piasków.
Zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Kiedy się widzi więcej ludzi pracujących przy piecach nawet w tak
nędznej hucie jak ta – człowiek od razu widzi, że wszystko, co się najokropniejszego na świecie
dzieje, jest możliwe i usprawiedliwione” (Dz. t. 2, s. 28).
6	Ewelina D a l e c k a, siostra Wandy, pisarki.
7
Szulc-Holniccy mieli syna Jana i córkę Anielę (Dzidzię), zamężną z Karolem H i l c h e n e m (zginął
w czasie powstania warszawskiego w 1944 roku).
8
W odpisie maszynopisowym listu akapit pominięty.

Maria Dąbrowska
41
								
Kochany –

19 IX [19]29
Czwartek2

nie gniewaj się, że Cię zaniepokoiłam telefonem. To wynik napadającego mnie niskiego ataku barbaryczno-histerycznych niepokojów, których podkładem jest
chorobliwa plastyczna wyobraźnia. Teraz już czegoś uspokoiłam się o Ciebie
i o wszystko. Pobyt tutaj3 znakomicie mi robi, tak jak się nawet nie spodziewałam.
Piszę trzecią nowelę, pracuję nad nią ze zdumieniem, skąd mi się wzięła. Jest całkowicie wymyślona, czy też ujrzana w wyobraźni, osnuta na wątku zaledwie zasłyszanych faktów, za temat ma, o dziwo, księdza i wychodzi w końcu jakby na apoteozę złego księdza4. Zdaje mi się, że to, co mnie szarpie, to doszukiwać się we
wszystkim tego ziarenka wiekuistego, dręczonego tęsknotą i miłością, człowieczeństwa. Najtrudniej mi poszło z Bibliotekarką i Oktawią, gdyż są mi zbyt strasznie [!]
obce5, a jednak pociągały mnie jako zadania, które może chybiłam. Oktawia jest
też najczarniejszą stroną mojego tu pobytu. Poczciwa wobec mnie niesłychanie, ale
jakże męcząca, nudna, gdybym była Zygmuntem Prz[emyskim]6, strzeliłabym sobie
w łeb albo uciekła gdzie pieprz rośnie. A jednocześnie w jakiejś płaszczyźnie potrzebna, pożyteczna – dla mnie w tej chwili po prostu dobroczynna. Jakaż to straszna niedola – nie być w stanie wzbudzić drgnienia niczyjego serca.
Byłam tu któregoś dnia w Oliwie. Dzień był niewymownie ciepły i błogi, chodziłam po przecudownym starożytnym parku, typowym pięknym parku z XVIII
stulecia – z pałacem barokowym, z aleją strzyżonych w szpaler jak w Wilanowie
niebotycznych grabów i z pasmem czarownie błękitnego morza na końcu tej alei.
Są tam nadto w owym parku tak orgiastyczne masy cudownych kwiatów, jakie
widziałam jedynie tylko chyba w Hampton Court pod Londynem7. Park ten usposobił mnie do marzeń.
Wracając, byłyśmy8 w Sopotach, gdzie jest imponujące, wielkie molo, tak że się
wchodzi daleko na morze. Morze we dnie ciemno-modre, wyraziste i niespokojne,
stało się o zachodzie jakby powierzchnią najpiękniejszych opali. Trudno tę grę
światła słowami opowiedzieć.
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Wczoraj ciotka Gałcz[yńska] powiozła nas ich autem na Oksywie, a więc wokoło całego portu. Można sobie nie wiem, co mówić, ale roboty, które tu zrobiono,
czynią potężne wrażenie. Są już trzy wielkie baseny wewnętrzne – jeden z nich
kończy się daleko, daleko od brzegu, śród łąk, i wielki morski okręt, stojący śród
tych łąk na wątłym pasemku wody, uczynił na mnie niesamowite wrażenie. Potem
z góry, ze starego cmentarza na Oksywiu widziałam port wojenny, z okrętami,
w przeciwieństwie do czerwonego portu handlowego i białego pasażerskiego – szarymi jak z ołowiu. Przypomniały mi Dover, gdzie przed laty takie same torpedowce
oglądałam9. Potem, wracając, skręciłyśmy na szosę do Kartuz, a choć okolice najbliższe Kartuz znałam, ale usta otwarłam ze zdumienia, gdy ujrzałam, że o dwa
kilometry od morza zaczyna się cudowny zupełnie podgórski krajobraz – zupełnie
Jaworzański – z dolinami zadumanymi, z samotnymi mgiełkami w głębiach leśnych,
z lesistymi zboczami wyniosłymi. Tak mi się na ten widok zrobiło tęskno do Jaworza. Coraz więcej myślę o wzięciu stałej pracy od listopada – gdybyśmy mogli jeszcze na październik jechać do Jaworza, wyzyskałoby się dobrze te ostatnie tygodnie
swobody. Jestem w połowie czytania „Les Marges. Presse et littérature”, czytam
z ogromnym zajęciem – i bardzo mi się to stanowisko podoba, gdyż jest podobne
do mojego10. Nie potępia zjawisk współczesności, ale je wyjaśnia, usiłuje zrozumieć,
związać z całością dziejów – znaleźć w nich to lub owo dobrego, nie szczędząc prawdy złemu. Jedno z charakterystycznych zdań jest następujące: „La science est un
danger pour la religion; et par conséquence la science est utile à la religion, qui doit
sortir purifiée de l’épreuve. Et de même en dépit des apparences mauvaises, la
presse ne tuera pas la pensée, que rien ne peut tuer. – Mais la presse est un danger
pour la pensée et d’autre part il y a dans ce danger les éléments d’une purification
et d’un progrès”11.
Na razie kończę. Napiszę tylko jeszcze jeden list, gdyż we wtorek lub w środę
wrócę. Całuję mocno
								Twoja
Ma
[Dopiski:]
Listów najmilszych miałam dwa. Spodziewam się jeszcze jednego i może kartki.
O powrocie do domu myślę jak o nowej, czekającej mnie rozkoszy.
List bez koperty; rękopis. BUW, sygn. 1564, k. 46–47.
1	Numer

dopisany ręką Stempowskiego. Wcześniejsze listy Dąbrowskiej nosiły daty: 12 IX 1929,
15 IX 1929, 16 IX 1929; tylko trzeci z nich ma numer, ale został on dopisany przez Stempowskiego.
2
Dzień tygodnia dopisany ręką Stempowskiego.
3	Od 25 IV do 4 V 1929 Dąbrowska przebywała na zaproszenie kuzynki, Stelli Dziewulskiej, w jej
letnim domu w Gdyni.
4	Mowa o opowiadaniu M. D ą b r o w s k i e j Ksiądz Filip („Pamiętnik Warszawski” 1929, z. 4. Przedruk w: Znaki życia. Warszawa 1938). W Dziennikach pisarka notowała pod datą 26 IX 1929: „Ja
jestem w dobrym usposobieniu ducha. Czuję się zdrowa i odzyskuję dawną ciekawość do świata
i życia. Z pisaniem jestem źle, ale nie tracę nadziei. Cały mój pierwszy tom powieści jest do niczego. Przerwałam pracę nad tym, piszę nowele. Jeśli wrócę do powieści, będę musiała to nieomal na
nowo napisać. Pierwsza nowela mi się nie udała, druga lepiej” (Dz. t. 2, s. 110).
5
Pierwowzorem bohaterki opowiadania Bibliotekarka (inne tytuły: Czytelnia, Inteligentka, ostatecznie: Panna Winczewska) była pracownica Biblioteki Wojskowej im. M. Dąbrowskiego na Cytadeli
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warszawskiej. Opowiadanie Oktawia oparte zostało na losach wspomnianej w liście Stelli z Leszczyńskich Dziewulskiej; ukazało się ono dopiero w 1938 w tomie Znaki życia.
6
Zygmunt Przemyski – jego pierwowzorem był Leon D z i e w u l s k i, bankowiec, mąż Stelli z Leszczyńskich.
7
W lipcu 1913 Dąbrowska otrzymała od Rafała Radziwiłłowicza propozycję 8-miesięcznego stypendium Towarzystwa Kooperatystów na wyjazd do Londynu dla zbadania zagadnień spółdzielczości
w Anglii; dawało to możliwość dłuższego przebywania z mężem, działającym w stolicy Anglii jako
komendant Związku Walki Czynnej i mąż zaufania Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych.
8
W wycieczce autem Dziewulskich wzięły udział także ciotka Dąbrowskiej, Julia z Gałczyńskich
Leszczyńska i jej córka Stella Dziewulska.
9
W pierwszej połowie lipca 1914 Dąbrowska wyjechała ponownie do Anglii, by spędzić kilka tygodni
urlopu z mężem. Jej marszruta podróżna obejmowała Berlin, Ostendę, port Dover, wypoczynkowe
Folkestone i Londyn. 29 VII, wobec groźby wybuchu wojny, rozpoczęła podróż powrotną do kraju.
10	Mowa o wydanym w lecie 1929 we Francji, pod redakcją E. M o n t f o r t a, czasopiśmie „Revue Les
Marges. Presse et Litterature” i o ogłoszonym tam artykule M. P u y oraz o wstępie. Notatki i obszerne cytaty z artykułu, a także wypisy ze wstępu Montforta zachowały się w archiwum M. Dąbrowskiej w Muzeum Literatury w Warszawie (M. D ą b r o w s k a, Notatki i wypisy z dzieł historycznych i innych lektur, sygn 2037, k. 1–8).
11
„La science est...” (franc.) – „Nauka stanowi niebezpieczeństwo dla religii, a więc nauka jest użyteczna dla religii, która musi wyjść z tej próby oczyszczona. Podobnie, wbrew złym pozorom, prasa
nie zabije myśli, której nic nie może zabić. Prasa stanowi jednak niebezpieczeństwo dla myśli, choć
z drugiej strony niebezpieczeństwo to zawiera elementy oczyszczenia i postępu” (przeł. A. T r z n ad e l - S z c z e p a n e k).

Maria Dąbrowska
						

[Jaworze,] Niedziela, 20 X [19]29

Najmilszy Stasiuniu,
Dziś rano wysłałam do Ciebie kartę, w której na boku dopisałam „przyjadę zapewne we wtorek”. Było to po nocy, przez którą wiał wiatr halny, rano wstałam taka
smutna i przygnębiona, że mi się nie wydawało możliwe dzień jeszcze tutaj przeżyć.
I tak zapragnęłam jak najprędzej Ciebie zobaczyć. Potem jakoś opamiętałam się,
naturalnie już po wysłaniu karty – i w dalszym ciągu zatem, proszę, czekaj mnie
w piątek 25-go, tym pociągiem przyjadę, którym zawsze wyjeżdżaliśmy z Jaworza,
co przybywa do Warszawy coś koło czwartej po południu. Gdybym zaś miała przyjechać wcześniej, co nie jest wykluczone, to w środę lub wtorek zadepeszuję. Możliwość zaś przyjazdu wcześniejszego będzie zależała od tego, jak prędko i czy zdołam
wykonać pewien program, który mi wczoraj przyszedł do głowy. Otóż więc, ponieważ
do czegoś nowego na dobre trudno mi się będzie zabrać, mając tylko kilka dni przed
sobą, i ponieważ z naszego miłego niemrawca doktora nic się, poza parogodzinnym
spacerem, nie da wycisnąć, postanowiłam na własną rękę zobaczyć niektóre rzeczy,
na które tak dawno się zbieram. Jutro więc zamierzam telefonować do Okołowicza1,
czy może mi pokazać jaką kopalnię lub hutę – jeżeli tak, to zaraz bym pojechała do
Katowic.
Myślę, że tam wszędzie jest jakiś gościnny pokój i że mnie Okołowicz jakoś tam
przenocuje – nazajutrz już bym pewno wróciła do Jaworza.
Jeżeli z projektu tego nic nie wyjdzie – w takim to razie wrócę wcześniej –
chyba, gdyby się tu z obecnymi gośćmi ułożyła jakaś większa wycieczka w góry,
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to może bym się jeszcze skusiła. W każdym razie ostateczny termin powrotu –
piątek.
Dziś poszłam na nabożeństwo ewangelickie i żałuję, że nie poszliśmy kiedyś
na nie razem z Tobą, boć to osobliwa okazja zobaczyć cały kościół rdzennych polskich chłopów i niekatolików. Muszę się przyznać, że byłam pierwszy raz na
ewangelickim nabożeństwie i że mnie o wiele głębiej wzruszyło i o wiele więcej się
podobało niż katolickie.
Ja w ogóle, nie należąc w gruncie rzeczy do żadnego wyznania – jestem jeszcze
religijna – i w całej rozciągłości znam wzruszenie religijne. Byle mi tylko nie kazali
być w jakim kościele, gdyż mnie wzrusza jednako obrzęd każdej religii. Jestem
niejako kłusownikiem Bożym, który czyha na Boga po cudzych lasach.
Ale nabożeństwo ewangelickie poruszyło mnie jakby w regionach duszy o kilka
pięter wyżej niż katolickie. O  ileż bardziej jest ludzkie, o ile więcej tu ufności –
nabożeństwo jest tu bardziej pozostawione jemu samemu, duchowny jakby tylko
ułatwia i poddaje, tak jak to myślał ksiądz Filip2 na swym ostatnim nabożeństwie.
Kazanie też, aczkolwiek biedny pastor bił sam siebie, bo mówiąc na temat, że t y lk o nędza i niedola, i godzina próby prowadzi nas do Boga – nasuwał na myśl
wszystkie zwątpienia religijne, ale w każdym razie mówił jak człowiek, nie jak kretyn, nie było tam banialuków, było to na jakimś poziomie.
A nade wszystko taka moc śpiewu, i to pięknego, który czyni z tego nabożeństwa
jakąś poważną, żałosną zadumę, i jeżeli może katolickie ma dla wierzących w swej
zmysłowości coś radosnego, to daje jakieś przejmujące obcowanie z żałością, ze
smutkiem kosmicznym, z tragizmem życia.
Przede mną siedziały dziewczyny z otwartymi przed sobą psałterzami. Czytałam
przez ich ramiona i zwłaszcza podobał mi się jeden psalm, który zaczynał się tak:
Chwyć mnie, Panie, za ręce i prowadzić chciej,
Póki stanie na ziemi tej wędrówki mej,
I okryj moje serce litością swą,
Gdy będzie w poniewierce w godzinę złą3.

Muszę sobie koniecznie taki psałterz kupić. Zobaczyłam, że jest pisany piękną
polszczyzną, choć przeważnie tłumaczony z niemieckiego.
Dziś po tym halnym wietrze nagle zrobiła się jesień, wszystko stało się złote
i rumiane – lasy bukowe wyjawiły się na koniec spomiędzy świerków i okazało się,
że okrywają znaczną część wzgórz.
To chyba wszystko.
				
Całuję i do widzenia
Ma.
[Dopisek ołówkiem:] Wtorek 22/X. List ten wysyłam z drogi do Okołowicza. Z Katowic zadepeszuję albo zatelefonuję.
List bez koperty; rękopis. BUW, sygn.1564, k. 61.
1	Alfred

O k o ł o w i c z (1890–1959), inżynier, w latach dwudziestych XX w. prezes Okręgowego
Urzędu Ziemskiego w Katowicach. W roku 1955 odznaczony Medalem 10-lecia Polski Ludowej.
Dąbrowska poznała Okołowicza w r. 1918, gdy rozpoczęła pracę w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr
Państwowych.
2	Mowa o bohaterze opowiadania D ą b r o w s k i e j Ksiądz Filip.
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Pieśń autorstwa J. K. H a u s m a n n, o incipicie „So nim denn meine Hände” (powst. ok. 1862),
w polskich anonimowych przekładach znana jest w kilku istotnie różniących się wariantach, innych
niż tekst zapamiętany przez Dąbrowską. Wersja opublikowana w Śpiewniku pielgrzyma (wyd. 3,
przerobione. Dolny Żuków 1935, s. 322–323; wyd. 1 i 2 nie zachowały się) brzmi następująco:
1
Za ręce bierz mnie, Panie, i prowadź mnie,
Bym wiecznie w błogim stanie wysławiał Cię!
Ni kroku ja bez Ciebie nie mogę iść;
Sam wesprzyj moją nogę, swe słowo ziść!
2
Posilże miłosiernie me serce mdłe;
Niech w złym i dobrym wiernie zachowa się!
Niech spocznie dziecię Twoje u Twoich nóg;
Okażże miłość swoją, Tyś jest mój Bóg!
3
A choćbym Twojej mocy nie uczuł raz,
Ty wiedziesz i wśród nocy do celu nas.
Za ręce bierz mnie, Panie, i prowadź mnie,
Bym wiecznie w błogim stanie wysławiał Cię!

Stanisław Stempowski
[Warszawa,] 8 V 1930
Powróciwszy z biura, skąd napisałem Ci kartkę w sprawach domowych, „folwarcznych”, jak gadał Żeromski, zastałem w domu Twój list1. Tak mi zajechałaś tym
swoim durnym Pascalem2, że zamiast położyć się spokojnie na łonie przyjaznym
ludwikowym, zasiadam żeby Ci odpowiedzieć.
L’incertain Pascalowskie3 nie ma w danym wypadku (Pończa) ani w ogóle dla
człowieka i jego spraw na ziemi żadnego znaczenia (chyba dla kapłanów i znachorów wszystkich religii świata, którzy na tej niepewności i niewiadomości żerują
i pasą się, strasząc nią biednego człowieka, bądź bezpośrednio, bądź przez różnych
dobrowolnych komiwojażerów, jak Chesterton4. Jeżeli ja nie wiem, to i oni nic nie
wiedzą, i nikt nie wie – więc po cóż nawracają, biją w dzwony, ponukają5 państwo
do przemocy, święcą oręż, sieją zabobon – i biorą za to pieniądze. Ale mniejsza o to.
Nieprawdą jest, qu’il ne vaudrait rien faire du tout car rien n’est certain6. Żyjemy,
cieszymy się życiem, smucimy, działamy i rozpaczamy, kochamy i nienawidzimy,
projektujemy na najdalszą przyszłość i nagle umieramy – niezależnie od tego, czy
jesteśmy „nieśmiertelni”, i nawet, co najważniejsza, czy mamy tego poczucie, czy
wiarę. Tak samo jak istniejemy niezależnie od tego, czy jest czas, przestrzeń, przyczynowość, ciążenie i inne mętne i piękne koncepcje, mające swe źródło w potrzebie ducha ludzkiego do ujmowania świata w prostocie i ładzie. I to jest dziedzina
właśnie owego wiekuistego incertain jedynie w postaci chyba luźnego urozmaicenia
stykającego się z życiem. Ale życie (dla którego nie ma określenia [innego niż] la
vie, c’est la vie7 – [jak] powiada Guyau8) i jego sprawy niepewności nie znoszą.
Nawet śmierć, czyli zaprzeczenie życia, jest pewnością, która mu nie wadzi, lecz
potęguje jego poczucie. Bo o śmierci tylko w i e m y (dziedzina incertain’u), ale jej
w s o b i e nie mamy do ostatniego tchnienia. Nie wiemy, jak jest w tzw. przyrodzie,
gdzie życie ukazuje się nam jako potężne parcie do ekspansji (horret vacui 9), pełni,
rozwoju, utrwalenia w zmienności i znikaniu. Zapewne tak samo, jak w świecie
ludzkim, kiedy spojrzeć nań masowo, jak się zachowuje wśród kataklizmów – po-
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moru, wojny, trzęsienia ziemi, w zapadającej w otchłań Martynice lub Messynie.
Włoch, obejrzawszy ślady życia „do ostat[niej] chwili” w Herkulanum, sadzi winnice na zboczu wulkanu, jak mrówka nie zwraca uwagi na depczącą ją naszą stopę.
A chodzi nam przecie o samotnego człowieka. O nim właściwie chciałem mówić,
a wdałem się w powyższe naiwne konsyderacje, z których się zawsze śmiejesz. Otóż
o człowieku. Każdy przejaw jego życia, od rannego wciągania butów do czynu najwznioślejszego bohaterstwa, ufundowany jest na niezachwianej (przez wszystkich
Pascalów świata) pewności, na którą składa się: skupione w nim doświadczenie
ż y c i o w e zmarłych pokoleń (instynktu w dziedz[inie] fizjologicznej, automatyzm
psychicz[ny] czy intuicja w dziedz[inie] „duchowej”, dunkle Drang10 w moralnej),
oraz w ł a s n e doświadczenie przeżyciowe. To ostatnie, które jest czymś w rodzaju
osobistej religii (nie zawsze i nie w całości pokrywającej się z tzw. wierzeniami religijnymi), zakreśla zupełnie pewne i niezłomne granice i możliwości naszych czynów,
naszego życia. Wy, artyści, nic innego nie robicie, jak właśnie krążycie wciąż dokoła tej ukrytej tajemniczej sprężyny w człowieku, która jest kluczem do pochwycenia
typu. Nostromo, Korsarz, Marlowe, Don Kichot tak samo z nieomylną pewnością
snują swój żywot, jak jemiołuszka swoje misterne gniazdo. I to pewne w człowieku,
które określa jego istotę i determinuje jego typ, a do pewnego stopnia i los, jest
jedynie ważne (i dla artysty ciekawe), a reszta – tj. incertain – to dym.
10 V [1930], sobota
Miła moja,
Napisałem na gorąco jakieś niemądre rzeczy, ale nie chcę tego niszczyć, niech będzie dla pamięci znak, że rozmyślałem nad Twoim listem. Piszę już po śmierci
Pończa. Gdybym umiał pisać, to bym po tych kilku dniach mocnych i głębokich
przeżyć zatargał trzewiami ludzi. Pozostał mi list Zabojeckiej11, którym kiedyś cisnę
w mordę „narodu” polskiego, trzymającego się kurczowo sutanny12. List ten Ci
przyślę w odpisie. Dziś, chociaż cały dzień nie wychodzę, wiszę przy telefonie i jak
kapitan miotanej przez burze nawy odbieram relacje i wydaję polecenia. Za to mam
dziś poczucie, że udało mi się rozwiązać kwadraturę koła, i to polskiego. Bo posłuchaj.
Dziś rano przez Łask koleją do Łodzi przewieźli pepeesi trumnę – tam do wieczora mieli robotnicy łódzcy, do których tylokrotnie przemawiał, uczcić go po swojemu. Jutro rano przybędą zwłoki na rampę do Warszawy, skąd powiezione zostaną do Domu Kolejarza (gdzie teatr „Ateneum”) i w sali wystawione dla publiczności.
Przy niedzieli możesz sobie wyobrazić, jakie tłumy oddadzą mu hołd. (Mnie cieszy
to, że będzie wyżłobiona tradycja i już nikt odtąd, mając ten Dom, nie będzie zależny od żadnych Kościołów i upokarzających wydziwiań.) Daszyński aż za głowę
się schwycił, że nikomu to nie przyszło na myśl, kiedy chowano Perla i musiano
oddać go żydowskim wyjcom13. I to był mój wynalazek: jedno słowo wpisane do
aktu zejścia oraz wyspa kalwińska, która odtąd będzie eksterytorialnym przybytkiem
dla zbiegów od religii. W poniedziałek o 4 ½ pogrzeb na Młynarskiej...
Przy pomocy Czekana14 i Wichuny15 sprawiłem potwornych rozmiarów wieniec
z gałęzi świerkowych z dwiema potworn[ymi] szerokimi wstęgami – białą i purpurową – i napisem: „Redaktorowi »Ogniwa« – współpracownicy”. Zebrałem telefonicznie garstkę ich. Nie przypuszczałem, że już nas tak niewiele zostało. Ten znak
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byłby Pończowi najmilszy, gdyby Twój Pascal miał rację. (Dla mnie wystarcza
p e w n o ś ć, że to jest wyraz mojego „ja”, mojej tożsamości.)
Miałem i list od Zosi16, b[ardzo] przyjemny, pełen prostoty. Też Ci odpisze.
Stwierdzam radośnie tkliwą współpracę wszystkich, do których się odwołuję i z którymi rozmawiam telefonicznie. Widzę, że Pończ nie miał niechętnych, że miał miłość
ludzką, którą sam siał dokoła często w sposób niezdarny i nawet śmieszny. Dziś
śmieszności opadły jak pył – a zostało czyste obnażone serce. (I stwierdzam jeszcze,
że Czekan ma właściwość zjawiania się wszędzie tam, gdzie jest potrzebny. Tego
też w zniecierpliwieniu często nie dostrzegałem.)
wieczór
Miałem telefon z „Polonii”. Lucjanostwo17 przybyli tu samochodem i tam ulokowali Zabojecką wraz z jej towarzyszką. Jutro rano ma być tu Lucjan i razem odwiedzimy siostrę.
Tyle Ci nabazgrałem, że już na nasze sprawy nie ma miejsca. Wczoraj był telefon od Kazia18, kazał pozdrowić Cię. Dziś telef[onował] kpt. Pomarański19 prosząc
o przysłanie mu (Ratuszowa 12 m. 13 na Pradze) 1) krótkiej biografii Mariana20,
2) wykazu jego książek i ważn[iejszych] artykułów w pismach, 3) wykazu wspomnień
o nim. Podobno mu to obiecałaś. Może mógłbym z Wackiem21 Cię zastąpić?
Władzia prosi o podziękowanie Ci za list, nad którym się spłakała i ma zawieźć
rodzinie.
Całuję Twoje ręce za to, że piszą pracowicie, co głowa pomyśli. Pisz, pisz!
St.
List Jadzi22 musiałem wyjąć z koperty, bo dużo ważył, ale nie czytałem.
List bez koperty; rękopis. BUW, sygn.1389, k. 21–22.
1
2

3
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Chodzi o list z 5 V 1930.
Dąbrowska, poruszona śmiercią S. Posnera i okolicznościami jego pogrzebu, pisała:
„Szczęśliwy jesteś, a może biedny, że tak na pewno możesz wszystko w tej dziedzinie twierdzić.
Powiadasz: »dla Poncza, skoro już o tym nic wiedzieć nie będzie nigdy« – jest to rzecz obojętna. Skąd
naprawdę my mamy możność mówić o tym tak pewnie, gdy nawet w obrębie naszych zmysłów
wszystko jest tak niepewne i skoro właśnie wszystkie nasze uczynki i kroki stosujemy do tego, że
może to jest tak, a może inaczej. Pascal powiada o tym tak:
»S’il ne fallait rien faire que pour le certain, on ne devrait rien faire pour la religion, car elle n’est pas
certaine. Mais combien de choses fait-on pour l’incertain, les voyages sur mer, les batailles! Je dis
donc qu’il ne faudrait rien faire du tout, car rien ne’est certain. [...] Or quand on travaille pour demain
et pour l’incertain, on agit avec raison«” (B. P a s c a l, Pensées sur la religion et sur quelques autres
sujets. Paris 1669. Nawiasem kwadratowym zaznaczono fragment pominięty przez Dąbrowską).
W przekładzie T. B o y a - Ż e l e ń s k i e g o (B. P a s c a l, Myśli. Warszawa 2008, s. 130–131 áDział
trzeci: O konieczności zakładuñ) fragment ten brzmi:
„Gdyby należało coś czynić jedynie dla pewności, nie powinno by się nic czynić dla religii: nie jest
pewna. Ale ile rzeczy robi się dla tego, co niepewne: podróże morskie, bitwy! Twierdzę tedy, że nie
trzeba by nic czynić w ogóle, nic bowiem nie jest pewne. [...]. Otóż pracując dla jutra i dla rzeczy
niepewnych, czynimy słusznie”.
„L’incertain” (franc.) – „niepewność”. Stempowski miał zapewne na myśli tzw. „zakład Pascala”: „Tak,
ale trzeba się zakładać; to nie jest rzecz dobrowolna, zmuszony jesteś. Cóż wybierzesz? Zastanów
się. Skoro trzeba wybierać, zobaczmy, w czym mniej ryzykujesz. Masz dwie rzeczy do stracenia:
prawdę i dobro; i dwie do stawienia na kartę: swój rozum i swoją wolę, swoją wiedzę i swoją szczęśliwość, twoja zaś natura ma dwie rzeczy, przed którymi umyka: błąd i niedolę. Skoro trzeba koniecznie wybierać, jeden wybór nie jest z większym uszczerbkiem dla twego rozumu niż drugi. To
punkt osądzony. A twoje szczęście? Zważmy zysk i stratę, zakładając się, że Bóg jest. Rozpatrzmy
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te dwa wypadki: jeśli wygrasz, zyskujesz wszystko, jeśli przegrasz, nie tracisz nic. Zakładaj się tedy,
że »jest«, bez wahania” (P a s c a l, Myśli, s. 127 áDział trzeci: O konieczności zakładuñ).
4
Gilbert Keith C h e s t e r t o n (1874–1936), angielski pisarz katolicki, głosił w twórczości potrzebę
optymizmu moralnego i afirmacji życia. W młodości był agnostykiem, z czasem doszedł do dojrzałej wiary chrześcijańskiej. Włączył się w nurt odnowy duchowej Kościoła anglikańskiego, w r. 1922
przeszedł na katolicyzm. Swoją drogę do poznania wiary opisał w książce Ortodoksja. Romanca
o wierze (1908).
5
„Nukać” – „wołać”, „napędzać”.
6
„Qu’il ne vaudrait rien faire du tout car rien n’est certain” (franc.) – „że nie trzeba by nic czynić
w ogóle, nic bowiem nie jest pewne” (P a s c a l, Myśli. s. 130 áDział trzeci: O konieczności zakładuñ).
7
„La vie, c’est la vie” (franc.) – „życie to jest życie”.
8
Jean Marie G u y a u (1854–1888), francuski pisarz i filozof, przedstawiciel filozofii życia, które
pojmował jako organiczno-duchowy fundament sztuki, moralności i religii, mający ekspansywny
charakter, przy zachowaniu nieusuwalnego instynktu moralnego. Głosił koncepcję ewolucjonistycznej etyki, w której hedonizm łączy się z altruizmem, moralność nie potrzebuje sankcji, a religia zostanie w przyszłości zastąpiona powszechną miłością. Opublikował La Morale anglaise
contemporaine (1873), Zarys moralności bez powinności i sankcji (1885, wyd. polskie: 1910), L’Irréligion de l’avenir (1887), Zagadnienia estetyki współczesnej (1884, wyd. polskie: 1901).
9
„Horret vacui” (łac.) – „nie znosi próżni”; parafraza łac. „horror vacui” (‘lęk przed próżnią’; „natura
horret vacuum” – ‘natura nie znosi próżni’).
10
„Dunkle Drang” (niem.) – „ciemny pęd”. Nawiązanie do Fausta J. W. G o e t h e g o (Prolog w niebie,
328): „Ein guter Mensch, in seinem dunklen Drange, / Ist sich des rechten Weges wohl bewusst” –
„Człek [...] w ciemnym swym pędzie / Jest mimo wszystko prawej drogi świadom” (przeł. F. K on o p k a).
11	Maria Z a b o j e c k a, właśc. Malwina G a r f e i n o w a - G a r s k a, z domu P o s n e r (1872–1932),
siostra Stanisława Posnera; pseudonim literacki Maria Zabojecka w 1921 r. urzędowo przybrała
za nazwisko. Pisarka, krytyk literacki, tłumaczka. Popularyzowała nowe prądy literackie, opowiadała się za sztuką związaną z życiem społecznym i politycznym. Opublikowała m.in. Powieść
o duszy polskiej (1910), przedstawiającą dzieje polskiej martyrologii od XVIII  w. po powstanie
styczniowe. Przekładała głównie z literatur skandynawskich. Stempowski znał Garfeinową od
czasów pracy w „Prawdzie” Świętochowskiego. Gdy w 1902 r. w czasie redagowania „Ogniwa”
przyjechał do Krakowa, Zabojecka, bliska współpracowniczka tego pisma, wprowadziła go do środowiska radykalnych literatów. Wspominając w Pamiętnikach trudny charakter Posnera, S. S t e mp o w s k i (Pamiętniki 1870–1914. Wrocław 1953, s. 277) pisał: „Wytrzymały z nim do końca jedynie trzy istoty: siostra Garfeinowa, Lucjanostwo Niemyscy i ja. Siostra, bo siostra, pełna była egzaltowanej miłości do genialnego brata i w tej egzaltacji, sama opuszczona i nieszczęśliwa, znosiła
ofiarnie od niego wszystkie udręki. Nawet po śmierci brata poświęciła się, przyjmując obcy jej
protestantyzm (gdyż ciążyła ku katolicyzmowi), żeby ocalić jego grób”.
12	Mowa prawdopodobnie o liście M. Z a b o j e c k i e j z 9 V 1930, w którym pisała ona m.in.: „Kochany Panie Stanisławie, zgasło to najdroższe życie, nie ma go już wśród nas. Nie ma go – może
Pan to pojąć? Ale to już sprawa moja, a teraz trzeba uczynić wszystko tak, jak pragnął, aby ta
całożyciowa męka Jego, że wbrew wszystkim ukochaniom swoim, z przypadku urodzenia nazywał
się Żydem i wbrew woli i wiarom do tej żydowskiej należał z pozoru gminy, aby męka ta wreszcie
była skończona, aby był bodaj za cenę śmierci tym, czym był istotnie. Pan wie i nieraz mówiliśmy
o tym, że chciał on najoficjalniej wyjść z tej gminy, prosił nawet Panią Basię [Poniatowską], aby go
pochowała w ich rodzinnym grobie. Chciał tak bardzo leżeć na Powązkach. To pozostanie pewnie
tylko marzeniem, gdyż na to potrzeba by przecież było, aby przyjął katolicyzm, On zaś katolikiem
nie był tak samo, jak nie był Żydem, i za nic nie stanąłby pod ochroną kłamstwa. Trzeba iść po
linii jego wewnętrznej, stał zaś po tamtej stronie wszelkich oficjalnych wyznań i tak Go trzeba
pochować. Nie wiem, jakie muszą być dokonane formalności, Pan jednak, który jak nikt znał ten
jego ból bólów, tragiczną rysę, jaka szła przez całe Jego życie, na pewno tak wykona jego wolę, aby
po jego śmierci nie rościły sobie do niego prawa żadne Kościoły, aby nie wyli nad nim żadni księża
lub rabini. Gdyby czysta formalność przejścia na katolicyzm nie była dla jego subtelnego poczucia
prawdy z prosta kłamstwem, byłby tej formalności dokonał. Z całej tej męki swojej zwierzył się
przed śmiercią Pani Basi i gdy już prawie nie mówił, może na trzy godziny przed śmiercią, wyrzekł
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z trudem, ale wyraźnie do Pani Basi: »nie chcę być na żydowskim cmentarzu pochowany« – powiedział wszystkim. Panie Stanisławie, błagam, żądam, aby ta wola brata mego co do litery była wykonana. Prośba jego do Pani Basi, aby Go pochowała w ich grobie, już nawet była jakby zgodą na
chrzest, ale ci czyści, tak wyjątkowo czyści ludzie nie chcieli zmącić jego prawdy bodaj pozorem
jakiegoś kompromisu lub kłamstwa. Proszę kochanego Pana, niech Pan w s z y s t k o czyni tak,
aby Go już śmierć pokrzywdzić nie mogła”. (BUW, rkps 1559, k. 92).
13
Feliks P e r l został pochowany na Cmentarzu Żydowskim przy ulicy Okopowej w Warszawie.
W uroczystościach uczestniczyli m.in. Aleksandra Piłsudska, Stanisław Wojciechowski, Maciej
Rataj, Walery Sławek, Andrzej Strug i Wacław Sieroszewski. Nad trumną przemawiał Mieczysław
Niedziałkowski. Pogrzeb stał się wielką manifestacją, w której wzięły udział tysiące robotników.
14
Czekan – Stanisław C z e k a n o w s k i (1868–1963), przyrodnik, agronom, działacz społeczny
i samorządowy, wolnomularz, najbliższy przyjaciel Stempowskiego od czasu studiów w Dorpacie.
W okresie gimnazjalnym brał udział w ruchu niepodległościowym i socjalistycznym. Działał w organizacjach rolniczych, w latach 1927–1933 był wyższym urzędnikiem Ministerstwa Rolnictwa,
w latach 1933–1944 z nominacji ministra – prezesem Hrubieszowskiej Fundacji im. S. Staszica,
a w r. 1933 także komisarzem Izby Rolniczej Kieleckiej i Wołyńskiej. Po wojnie pracował jako naczelnik Wydziału Nasiennego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
15
Wichuna – Ludwika R e t t i n g e r o w a, żona Mieczysława Rettingera, przez przyjaciół nazywana
Wichuną. Zaprzyjaźniony z Rettingerami Jerzy Stempowski mieszkał z nimi przy ul. Flory 1 w Warszawie i przez 13 lat z powodzeniem opiekował się bliską jego sercu, chorą na raka p. Ludwiką,
kierując jej kuracją.
16
Zofia P o n i a t o w s k a, z domu P o h o s k a (1888–1942), żona Juliusza Poniatowskiego, polityka,
ekonomisty, ministra rolnictwa w Polsce międzywojennej. Była przyjaciółką Dąbrowskiej od lat
studiów w Brukseli, gdzie obie należały do Stowarzyszenia im. Joachima Lelewela. Po wybuchu
drugiej wojny światowej wyjechała wraz z mężem do Rumunii, a po ucieczce z obozu internowania
oboje przedostali się przez Turcję do Palestyny, gdzie zmarła. Poniatowscy mieli córkę Barbarę
(zginęła w powstaniu warszawskim).
17
Chodzi o Lucjana Niemyskiego i jego żonę. Lucjan N i e m y s k i (1885–1948), bliski znajomy Stempowskiego i Dąbrowskiej, właściciel ziemski, z wykształcenia rolnik. Za pomoc rodzinom żydowskim
w czasie wojny Niemyski oraz jego żona zostali odznaczeni medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów
Świata”.
Barbara N i e m y s k a (1883–1955), żona Lucjana, córka Ksawerego Niemyskiego, właściciela Woli
Ługuckiej.
18	Mowa o Kazimierzu W i e r z y ń s k i m, którego Dąbrowska znała od 1920 r. i z którym była zaprzyjaźniona.
19
Zygmunt P o m a r a ń s k i (1898–1941), żołnierz Pierwszej Kompanii Kadrowej i Wojska Polskiego,
księgarz, wydawca, kompozytor, młodszy brat Stefana Pomarańskiego. Należał do Polskich Drużyn
Strzeleckich oraz tajnego skautingu. Wraz z bratem Stefanem założył w grudniu 1917 w Zamościu
„Księgarnię Polską”, którą następnie prowadził pod firmą „Z. Pomarański i Spółka”.
20
Pomarański wydał w swojej oficynie książkę M. D ą b r o w s k i e g o Różaniec życia i śmierci. Opowiadania z cyklu „Żołnierz I Brygady”, zebrane na dziesięciolecie czynu legionowego (Łomża 1924;
wyd. nast., pt. Różaniec życia i śmierci. Opowiadania: Zamość 1930).
21	Mowa o Wacławie Dąbrowskim.
22
Jadwiga S z u m s k a (1894–1944), młodsza siostra Dąbrowskiej, nauczycielka gimnazjów. W latach 1920–1937 mieszkała stale w Białymstoku, następnie w Warszawie, gdzie uczyła w gimnazjum
im. Królowej Jadwigi. Odznaczona Srebrnym Wawrzynem PAL (1936). W okresie okupacji niemieckiej uczestniczyła w tajnym nauczaniu. Należała do Związku Syndykalistów Polskich. W czasie
powstania warszawskiego jako członkini Wojskowej Służby Kobiet była kolporterką biuletynu
„Iskra”. Ciężko ranna, zmarła w szpitalu powstańczym przy ul. Mokotowskiej 55. Była prototypem
Joanny Tomyskiej w powieści Przygody człowieka myślącego.
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Maria Dąbrowska
[Jaworze,] 13 V [19]30
Drogeńki,
List z opisem pogrzebu Poncza otrzymałam. Jestem po prostu szalenie z Ciebie
dumna – jesteś genialny, jak bierzesz się do rozwiązywania konkretnych zagadnień
życia i śmierci. Urządziłeś to wszystko i obmyśliłeś wzniośle z patosem – i tak, jak
by Poncz chciał to mieć. Ja wczoraj w dzień pogrzebu napisałam listy do Basi1 i do
p. Zabojeckiej. Włożyłam oba w jedną kopertę i zaadresowałam do Piorunowa, niech
już oni pani Zabojeckiej prześlą. Nie wiem tylko, czy oni wrócili już do domu, czy
może w ogóle gdzie po tych przejściach wyjechali?
Co do roztrząsań Twoich na temat Pascala to, Kochanie, i Ty masz rację – i on,
każde rozumowanie jest tylko próbą uzasadnienia własnego typu duchowego. Ja
jestem innym typem, więc czerpię mądrość z innych niż Ty – myślicieli. Wzrusza
mnie to pojęcie świata, które jest mojemu temperamentowi i mojej istocie najbliższe.
Gdyby Pawełek żył2, może by mnie zrozumiał. Ale to nic nie szkodzi, idziemy przecież razem splątani i ku jednemu, choć stanowimy dwa prądy jakby z dwu innych
źródeł płynące.
Proszę Cię, wpłać 20 złotych na cel, jaki uważasz za odpowiedni, byle nie partyjny i nie polityczny, i ogłoś to ode mnie w „Robotniku” zamiast kwiatów na trumnę Poncza. Zaś odbierz sobie te 20 zł z honorarium za 20 nr „Kobiety [Współczesnej]”,
które w przyszłym tygodniu niech Marysia n a p o t r z e b y d o m u podejmie.
Kartkę na to załączam. List od Jadzi mogłeś przeczytać. Rezultaty tutejszej kuracji
odbiły się niezwykle korzystnie na malowaniu, które przeszło mi bez żadnej przykrości, jak prawie nigdy.
Całuję Cię, chciałabym już być w domu. Jak robisz z urlopem?
Twoja Ma.
List bez koperty; rękopis. Muz. Lit., sygn. 2050, t. 2, k. 43–44.
1
2

Chodzi o Barbarę Niemyską.
Pawełek – najmłodszy syn Stempowskiego, zmarł w 1920 r. w wieku 19 lat.

Stanisław Stempowski
[Warszawa,] 3 XII [19]31
Myślę, że dojechało się dobrze1, ale wiadomości czekam. Tu po powrocie z dworca
zastałem trzy listy: od Skiwskiego2, że napisze o I tomie, i éloge 3 od Tretiaka4, że dał
żonie do czytania, a sam przeczyta na Wigilię, od Wittlina5 zachwyt nad „powagą,
prostotą i szlachetnym tonem narracji” pierwszych kilkunastu stron. A dziś przyszła
karta od Zawodzińskiego6, spodziewającego się „silnych artyst[ycznych] wrażeń
podczas lektury”. Przypuszczam, że takich listów posypie się b[ardzo] dużo i że ich
odsyłać do Jaworza nie ma sensu. Będę je wszystkie składał akuratnie i sygnalizował w moich raportach. Czy tak? Gdyby nie tak, to spełnię rozkaz. „Rob[otnik]a”
dziś wysłałem, jest tam Struga o przetrwaniu ciemnej nocy narodowej7. – Grydzowi8 już powiedziałem, że o Prusie pisać nie możesz teraz i dlaczego. Kazia nie mogę
jeszcze, ale jutro a może dziś wieczorem to uczynię – żeby korektę z rękop[isu]
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przysłał mnie9. – Honorarium z „Kobiety” sute już Władzia odebrała, aż 48 zł10,
będzie na otarcie jednej łzy, ale czymże inne osuszę? Siedzę nad przecinkowaniem
dalszych rozdziałów i jutro rano sam zaniosę na Mazowiecką11 sporą porcję rękopisu. Tak samo sam Wóycickiemu12 zaniosę podanie rano – już koperta i książki
opakowane. Oto moja kroniczka: miałem być dziś u Samiczki na Czerniak[owskiej]13,
ale nie pójdę. Tak samo nie pójdę na odczyt Doncowa14, bo nie dostałem zaproszenia. Za to coś urobię. Wczoraj zgnoił mi wieczór biedny Czekan, który ze stoicyzmem
znosi dolę Hioba współczesnego, licytowanego do nagości. Ucieszyłem się rano,
zobaczyłem białe dachy – pewnie i w Jaw[orzu] śliczny śnieg wypadł. A kopytka
w pantofelkach tylko! Ręce całuję.
St.
[Dopisek na marginesie:] Wszystkim ludziom pozdrowienia. Może co przysłać?
Karta pocztowa, adresowana: „WPani Maria Dąbrowska, Sanatorium Dr. Czopa, Jaworze, (Śląsk Cieszyński)”. Stempel pocztowy: „Warszawa 2 4.XII.31. 11–12; „Kup los państwowej loterii klasowej”. Muz.
Lit., sygn. 2071, t. 2, k. 110.
1

Pod datą 27 XII 1931 Dąbrowska pisała w Dziennikach: „Zbyt dużo przeżyłam w ciągu tej jesieni,
abym mogła była pisać. Pierwszy tom powieści pod ogólnym tytułem Noce i dnie wyszedł z druku
w końcu listopada i doznał niezwykle gorącego przyjęcia, tak że jeszcze zanim ukazała się jakakolwiek recenzja, niemal w ciągu tygodnia rozeszło się 3/4 nakładu, co prawda bardzo małego, bo
wynoszącego 2 tysiące egz[emplarzy], ale to i tak podobno na dzisiejsze czasy, kryzys i moje prawie
nowe w literaturze nazwisko – rzecz niebywała” (Dz. t. 2, s. 135).
2
Jan Emil S k i w s k i opublikował w „Wiadomościach Literackich” (1932, nr 6, s. 4) bardzo pochlebne omówienie tomu Bogumił i Barbara zatytułowane Zamiast recenzji. Przedruk w: Na przełaj.
Warszawa 1934; Na przełaj i inne szkice o literaturze i kulturze. Kraków 1999.
3
„Éloge” (franc.) – pochwała.
4
Listu A. Tretiaka, o którym pisze Stempowski, nie udało się odnaleźć.
5
List J. W i t t l i n a dotyczący Bogumiła i Barbary znajduje się w Gabinecie Rękopisów BUW (sygn.
1385, t. 11).
6
Karty K. W. Zawodzińskiego nie udało się odnaleźć. W następnym roku Zawodziński wygłosił referat o twórczości Dąbrowskiej na 175 Środzie Literackiej w Wilnie (14 XII 1932; zob. „Dziennik
Wileński” 1932, nr z 15 XII), a w r. 1933 opublikował obszerne studium Maria Dąbrowska. Historycznoliterackie znaczenie jej twórczości („Przegląd Współczesny” t. 44 á1933ñ, nr 129/130. Przedruk
w: Opowieści o powieści. Kraków 1963; Pegaz to nie samochód bezkołowy. Warszawa 1989).
7
33-ci dzień procesu brzeskiego. Andrzej Strug i Kazimierz Czapiński przed stołem sędziowskim.
„Robotnik” 1931, nr 425, s. 2–3. Pisarz, jako działacz PPS i uczestnik Kongresu partii w Krakowie,
przesłuchiwany był z powodu wywiadu Dopełniły się czasy, przepełniła się miara, jakiego udzielił
„Robotnikowi”, w którym – cytując słowa B. Limanowskiego – miał obrazić prezydenta RP. Odpowiadając na pytania adwokatów mówił o dyktaturze w Polsce. Indagowany o uczestnictwo w założeniu Związku Byłych Legionistów-Demokratów wyjaśnił, iż z powodu represji władz zaniechano
tej inicjatywy, by nie narażając członków na prześladowania „przetrwać te ciężką noc narodową”.
Wypowiedź Struga została ocenzurowana w pięciu fragmentach.
8	Mowa o Mieczysławie G r y d z e w s k i m, redaktorze „Wiadomości Literackich”; z pismem tym
Dąbrowska współpracowała w latach 1924–1929 i 1930–1939.
9
Jesienią 1931 K. Wierzyński założył w Warszawie tygodnik „Kultura”, który redagował do maja
1932. M. D ą b r o w s k a zamieściła tam fragmenty cz. 3 Nocy i dni zatytułowane Gdzie jesteś?
(1931, nr 1) oraz A kiedy odjeżdżasz? (1931, nr 2), a następnie wywiad Jak powstawały „Noce i dnie”
(1932, nr 7), jak też fragment Tajemnica Katelby. Rozdział z III tomu „Nocy i dni” (1932, nry 15–16).
10
W roku 1931 Dąbrowska publikowała w „Kobiecie Współczesnej” fragmenty Nocy i dni: Ślub. (Rozdział z powieści „Pośród życia i śmierci”) (nry 8–10) i Wuj Klemens Klicki. (Fragment powieści „Wśród
życia i śmierci”) (nry, 11–13). Dalsze fragmenty ogłosiła w następnym roku, już pod ostatecznym
tytułem powieści.
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11

Drukarnia oraz księgarnia wydawnictwa Mortkowiczów mieściły się od 1911 r. przy ul. Mazowieckiej 8; w r. 1913 Mortkowicz kupił nadto Księgarnię Powszechną przy ul. Marszałkowskiej 165.
12	Kazimierz W ó y c i c k i (1876–1938), teoretyk i historyk literatury. Od roku 1917 był wizytatorem
szkół średnich Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Od roku 1925 pracował
w Wydziale Programowym Ministerstwa, a od r. 1930 jako naczelnik Wydziału Literatury i Teatru w Departamencie Sztuki, był też członkiem wielu komisji działających przy MWRiOP.
13	Nie udało się ustalić, o kim mowa; osoby o tym nazwisku nie ma także wśród korespondentów
Stempowskiego i Dąbrowskiej.
14
Dmytro D o n c o w (1883–1973), pisarz ukraiński, dziennikarz, działacz polityczny, prawnik,
twórca ukraińskiej koncepcji nacjonalizmu, przyjętej w latach trzydziestych XX w. przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów za podstawę ideologiczną działalności politycznej. Postulował
całkowite zerwanie więzów politycznych i kulturalnych Ukrainy z Rosją oraz bliską współpracę
z Europą Zachodnią. W latach 1922–1939 mieszkał we Lwowie, gdzie wydawał pisma „Literaturo-naukowyj wistnyk”, „Zahrawa” oraz skrajnie nacjonalistyczne i antypolskie „Wistnyk”. Był współorganizatorem Ukraińskiej Partii Pracy Narodowej. We wrześniu 1939 został osadzony w Berezie
Kartuskiej, skąd wyszedł po wkroczeniu armii sowieckiej do Polski. Przedostał się do Bukaresztu,
następnie do Pragi, w r. 1945 osiadł na stałe w Montrealu, gdzie wykładał literaturę ukraińską.

Maria Dąbrowska
41
[Jaworze,] 8 XII [19]31
Kochany,
Dziękuję za trzecią kartkę2, rzeczywiście dla mnie bardzo zdumiewająca, tym bardziej, że im dalej jestem od tego pierwszego tomu3, ten4 wydaje mi się bardziej
niedoskonałym. Na to, aby się nie przewróciło w głowie, wystarcza przeczytać coś
Conrada. Właśnie przeczytałam tu w „Wiadomościach” ową nowelę Amy Foster5
i od razu poczułam, gdzie moje miejsce pisarskie. Na słomiance pod drzwiami!!
Przeczytaj to, gdyż chciałabym o tym z Tobą rozmawiać. To nowela, którą niewątpliwie musiał napisać po swoim jedynym pobycie w Zakopanem w 1914 r.
Nic jeszcze z tego, co tu zamierzałam zrobić, nie zrobiłam – leniuchuję jak nigdy,
ale za to niewypowiedzianych sensacji dostarcza mi Benedetto Croce6. Między innymi jest tam ustęp, który aż prosi się, by, z zacytowaniem go, napisać artykuł
o Kostku Biernackim7. Ustęp dotyczy generała Bava-Beccaris8, komendanta placu
w Mediolanie, który uśmierzał rozruchy robotnicze i zmasakrował 450 osób szarżą
wojskową. Benedetto Croce pisze, jak reakcjoniści honorowali go za to: otrzymał
podziękowania, wysokie ordery, namówiono nawet Humberta I, aby napisał do
niego osobiście.
„Ainsi – powiada Croce – oubliait-on l’antique maxime dont la sévérité excluait
tout honneur pour les vainqueurs des luttes civiles”9.
Zemściło to się srodze, bo anarchiści właśnie za ten list do Bava-Beccarisa
zabili szlachetnego skądinąd Humberta I10. Ale co za nazwisko B a v a - B e c c a r i s!
Wczoraj po dwu dniach odwilży spadł śnieg, a dziś wziął mały mróz. Jutro więc
wybiorę się nieco dalej, w lasy i góry.
Podziękuj ode mnie specjalnie Kaziowi i Goetlowi za odłożenie wieczoru11. „Kulturę” kupiłam, coś tam za dużo o Rosji. Paczkę otrzymałam. Poza tym z nikim nie
widuję się i nie rozmawiam, przy stole tylko muszę wysłuchiwać potoków wymowy
„Jeffries”12, usiłującej wszystkich epatować „inteligencją”, wyżyną duchową, kato-
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licyzmem, synem, patriotyzmem, poglądami politycznymi etc., etc. Poza tym jest
para jakaś „nieoficjalna” – cichy major w cywilu i trudna do zniesienia, prostacka
Rosjanko-Polka, w rodzaju Sienkiewiczowej z Łucka13, tylko jeszcze bardziej tchnie
wschodem i w ogóle brutalna i okropna. Dziś przyjechali jacyś dość przyjemni
starzy doktorostwo Benzefowie z Sosnowca. Czop14 stanowi obecnie sam cały personel zakładu, bo nie ma i pielęgniarki, tak że i jego prawie nie widuję. W sobotę
tylko słuchaliśmy razem Chopina w jadalni, a grane były akurat b[ardzo] ładne
rzeczy. Czy słuchałeś? Chcę przyjechać w piątek pociągiem, tym co zawsze odjeżdżamy, rano stąd wyjeżdżającym, a przychodzącym do Warszawy o 2-giej z dużymi
minutami, coś przed trzecią. Chyba, że pogoda byłaby wyjątkowo piękna, to może
zostałabym do niedzieli rano. Zapewne już specjalnie nie będę powiadamiać, bo
pewno datę wyjazdu zdecyduję w ostatniej chwili, więc chyba depeszą?
Naturalnie bez pytania i bez gadania powinieneś Władzię w czwartek posłać do
„Kobiety [Współczesnej]” z kartką od siebie upoważniającą do obioru honorarium,
ale ten list odbierzesz za późno i pewno sam tego nie zrobisz. A jak jest z honorarium z Prasy Polskiej? Czy Władzia otrzymała? Dołączam kartkę na następne, bo
pewno też w ten piątek trzeba będzie posłać.
Całuję Cię bardzo,
Twoja Ma.
List bez koperty; rękopis. Muz. Lit., sygn. 2050, t. 2, k. 129–130.
1

Zachował się jedynie list z numerem 3, datowany: 4 XII 1931.
Publikowana tu kartka z 3 XII 1931, o której wspomina Dąbrowska, poprzedzona była dwiema
wcześniejszymi, które nie zachowały się.
3
„Wiadomości Literackie” w numerze 49 z 6 XII 1931 (s. 4, Tydzień bibliograficzny) zamieściły notę
o ukazaniu się Bogumiła i Barbary z dodatkową informacją: „Pierwszy tom dawno oczekiwanego
cyklu powieściowego świetnej pisarki. Dalsze części ukażą się w niedługim czasie pt. Wieczne
zmartwienie, Miłość, Wiatr w oczy”.
4	Mowa o tomie Wiatr w oczy, nad którym Dąbrowska pracowała.
5
J. C o n r a d, Amy Foster. „Wiadomości Literackie” 1931, nr 48. Nowela ta miała swój pierwodruk
w piśmie „Illustrated London News” (1901, nr z XII).
6
Dąbrowska ceniła wysoko pisarstwo Crocego; w Dziennikach notowała pod datą 27 XII 1931: „Nasz
krytyk traktuje każdą książkę jako sposobność do wypowiedzenia swego siebie. Byłoby to objawem
normalnym i nawet bardzo cennym, jeżelibyśmy mieli krytyków tej miary, co choćby Benedetto
Croce. Ale gdy krytykami są u nas przeważnie nieudani pisarze, ich żądza wypowiedzenia samych
siebie przynosi opłakane rezultaty” (Dz. t. 13, s. 135). Opinie Dąbrowskiej w tym liście dotyczą
pracy: B. C r o c e, Storia d’Italia dal 1871 al 1915. Bari 1928. Pisarka czytała książkę w przekładzie francuskim: Histoire de l’Italie contemporaine (1871–1915). Przeł. H. B é d a r i d a. Paris 1929.
7
W niedatowanym wspomnieniu Rok 1916, dołączonym do Dzienników, M. D ą b r o w s k a pisała
o Wacławie K o s t k u - B i e r n a c k i m (1884–1957), działaczu sanacyjnym, wojewodzie nowogrodzkim i poleskim, pułkowniku Wojska Polskiego, w latach 1932–1939 komendancie twierdzy
brzeskiej: „spotkałam tam osławionego później Kostka-Biernackiego. Patrzyłam na niego z przerażeniem, gdyż służył w żandarmerii Pierwszej Brygady, a nadto o nim i o malarzu Zygmuncie Gumowskim mówiono, że byli »żandarmami wieszającymi«. Był to młody człowiek o chorobliwie bladej,
przystojnej zimnej twarzy i nieprzytomnych jasnych oczach człowieka pijanego. Pamiętam doskonale przykre i niepokojące wrażenie, jakie na mnie ta zagadkowa twarz wywarła” (Dz. t. 1, s. 62).
8
Fiorenzo B a v a - B e c c a r i s (1831–1924), generał, polityk, uczestnik wojny krymskiej. Używając
armat przeciwko demonstrantom w maju 1898 w Mediolanie, dokonał masakry robotników, w której wyniku zginęło ponad 300 osób. Król Włoch Humbert I po tym wydarzeniu odznaczył generała
orderem za męstwo. W roku 1898 został deputowanym do włoskiego senatu. Popierał Narodową
Partię Faszystowską.
2
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9

„Ainsi...” (franc.) – „W ten to sposób zapomniano o antycznej maksymie, która zwycięzców w wojnach
domowych odsądzała od czci i wiary” (przeł. A. T r z n a d e l - S z c z e p a n e k).
10	Król Humbert I zginął w zamachu 29 VII 1900 w Monzy, zastrzelony przez anarchistę Gaetana
Bresciego.
11
14 XII 1931 Dąbrowska miała mieć wieczór autorski wspólny z J. Tuwimem i F. Goetlem w Sali
Towarzystwa Higienicznego w Warszawie; zapowiedziany został w „Kulturze” (nr 2). Na prośbę
pisarki spotkanie przełożono na 18 XII. Dąbrowska odnotowała w Dziennikach wystąpienie na
zebraniu PEN-Clubu, gdzie przedstawiła ostatni rozdział Bogumiła i Barbary. Swoje wiersze prezentował Tuwim, Goetel zaś fragmenty Podróży do Indii.
12
Jeffries – tak (z powodu podobieństwa w sposobie bycia do Magdaleny Jeffries) Dąbrowska i Stempowski nazywali Zofię P e t e r s o w ą (1899–1955), literatkę i tłumaczkę, znaną im z kręgu współpracowników Stefanii Sempołowskiej. „Dziś Ty mnie trochę współczuj, gdyż dostałam się w szpony
wampirzycy. Nelly Strugowa jest wobec pani Petersowej oazą ciszy. Jestem zagadana na śmierć
i przez cztery dni będę we władzy złych mocy” – pisała M. D ą b r o w s k a do Anny Kowalskiej
z wyjazdu do Łodzi (karta pocztowa z 7 II 1949. Muz. Lit., sygn. 2153, t. 9, k. 122).
13
S i e n k i e w i c z o w i e – małżeństwo z Łucka, kuracjusze, których Dąbrowska i Stempowski spotykali w Jaworzu.
14
Jerzy C z o p (ok. 1899 – 1939), właściciel i kierownik zakładu leczniczego w Jaworzu, syn Zygmunta Czopa, lekarza, po którym przejął prowadzenie ośrodka. Dąbrowska poznała go jesienią 1927, gdy po raz pierwszy przyjechała do Jaworza. W roku 1929 połączył ich kilkuletni romans.
Cechy Czopa noszą w Nocach i dniach Janusz Ostrzeński i Tadeusz Krępski.

Stanisław Stempowski
[Warszawa,] 2 III [19]32
Kochana Maluśka,
Uzbierała się mała kroniczka, więc spisuję po porządku.
List Ujejskiego skopiowałem, żeby oryginał nie zaginął, i przesyłam. Pochwały
jego są ważne, bo odmierzone z wielkim namysłem, a także ze względu na jego
udział w jury nagrodowym1. Zabawne tylko to „za mało chłopów”, tak samo jak
zabawna bywała Twoja trwoga, że „za mało przecinków”. Znać profesora, który gdy
powie sobie, że dany utwór należy do szufladki z „klimatem historycznym”, to musi
zawierać jak w recepcie: tyle a tyle (w gramach, deci, centi i miligr.) takich a takich
elementów społecznych. W ogóle dokoła mówi się tylko o Twojej powieści – nasycona jest nią atmosfera zainteresowań ludzkich. Przypomina to czasy najczarniejszej reakcji politycznej, kiedy utwory naszych pisarzy wielkich wyrównywały
krzywdy odsuniętych od działalności publicznej.
Byłem wczoraj u Mortkowiczów. T[om] I już jest w 2-m wydaniu, a II-gi na wyczerpaniu. Liczy, że na wiosnę wydasz jeszcze III-ci tom, żeby nie przerywać impetu. Prawie że mówiły2, że książka Twoja ratuje ich sytuację3. We wczorajszym
„Kur[ierze] Porannym” był o Tobie art[ykuł] Leona Rygiera, z przytoczeniem jego
listu do Ciebie i Twojej odpowiedzi4. Kupię to dziś w redakcji i poślę Tobie. Wczoraj
już w kioskach zabrakło. – Telefonowała wieczorem Irena Krzywicka, z którą ucięliśmy dłuższą rozmowę. Ma Ci do napisania o entuzjazmie, jaki panuje z powodu
Twej powieści w jej środowisku, a więc stary Krzywicki jest zachwycony (będę
w niedzielę u niego i sprawdzę), Boy również, a ona II-m tomem też. Dałem jej Twój
adres, o co prosiła, więc sama Ci napisze5. – W tej chwili wpadła tu (piszę w biurze)
Halina Wierzyńska i opowiedziała, jak beczała nad Piotrusiem i Teresą, a przed
ciotką zataiła śmierć babci, bo czytała głośno. Rano przychodzi, a ciocia siedzi
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jakaś osowiała w łóżku. Okazało się, że w nocy wykradła książkę i sama odczytała
rozdział ze śmiercią babci. „Powiedz mi, moja kochana, czy ta Dąbrowska była
kiedy stara, że tak dokładnie wie, co stara kobieta czuje?” A Wierzyńska twierdzi,
że posiałaś nieporozumienie w stadłach małżeńskich, gdyż każda żona ma pretensje do męża, że nie jest Bogumiłem. A  mężowie nie są wcale pokrzywdzeni, bo
w każdej żonie mają jeśli nie całą, to bodaj ułamek Barbary.
Przeglądałem tu „ABC” i znalazłem art[ykuł] endeckiego krytyka Piaseckiego
pt. Walki o nagrodę6. Wydziwia krytykom, że wcale nie znają współcz[esnej] literatury polskiej i nie czytają autorów, o których piszą. Więc p. Grubiński kandydata
do nagrody widzi we Wroczyńskim za poemat Podniebie7. A inni innych. A przecież,
prócz Boya, o którym tyle krzyku: Boy i Ojczyzna! – są jeszcze tacy jak Wołoszynowski z rokiem 18638, Dąbrowska z Bogumiłem i A n n ą. I tu się sam złapał, bo
nawet tytułu dokładnie nie przeczytał. Zaiste, żałosny światek.
Na zakończenie bomba: Boguszewski9 wygłosił nagle, bez powodu, b[ardzo]
ostrą mowę przeciwko reżymowi, której mu nie dano dokończyć. Wycinek załączam.
W domu wszystko w porządku. Była siostra Władzi – jako klientka poradni na
Lesznie. Ale nic jej tam nie pomogli, bo mając półroczne dziecko przy piersi zaszła
już w ciążę. Cóż to za straszna nędza. Jest chora, wygląda jak cień. Są to skutki
przesądu ludowego, że karmiąca kobieta może używać, gdyż jest zabezpieczona.
I tu źródło tych niesłychanie krótkich pauz w rodzeniu, które niszczą organizm
„nieustannych matek”.
–––––––––
Słyszałem Twój głos, raźny i mężny, w słuchawce telefonu. Stąd wnoszę, że figurka
kochana jeździ sobie rankami zdrowo po lodzie przez siebie zamiecionym, a potem
– saganek toczy się pomyślnie ku zwycięskiemu zakończeniu. Miłość wymaga takiego raźnego nastawienia autora.
			
Całuję Twoje ręce.
St.
[Odpis listu Józefa Ujejskiego do M. Dąbrowskiej:]
Warszawa, 27 II 1932
Szanowna i droga Pani!
Jestem już prawie pewny, że Noce i dnie osiągną ten poziom, na który wstępowałem
myślami na spotkanie dużej powieści Marii Dąbrowskiej od chwili, gdy się dowiedziałem, że ją pisze. Po drugim tomie widzę już, czego w pierwszym wyraźnie jeszcze nie widziałem: zarysowujący się pewien świat w pewnym duchowym (historycznym) „klimacie”. A  poza tym to wieczne zmartwienie jakież i w iluż kobietach
prawdziwe – już niezależnie od czasu i przestrzeni. I uwiecznione literacko w tej
wiekuistej prawdzie swojej po raz pierwszy! Barbara to iście flaubertowska kreacja
– choć tak nic a nic do pani Bovary niepodobna.
Bogumił zszedł teraz troszkę w cień, ale się nie zmienił – jest ten sam co w I-ym
tomie, zgodny z sobą w każdym momencie, w każdej reakcji. Cokolwiek przeszarżowany wydaje mi się Daniel. Zresztą wszyscy – dorośli i dzieci, państwo i służba,
Żyd i Żydówka (za mało widać chłopów jak na wieś) żyją i cieszą tym, że żyją tak
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naprawdę. Jedyna przykrość, jaką się odczuwa zamykając książkę, to że nie można zaraz otworzyć tomu trzeciego. Serdecznie całuję ręce Pani
Józef Ujejski10
List bez koperty; rękopis. Muz. Lit., sygn. 2071, t. 3, k. 5–8.
1	Mowa

o jury Państwowej Nagrody Literackiej za 1933 rok, wręczonej Dąbrowskiej w styczniu 1934
za Noce i dnie, jeszcze przed ukazaniem się drukiem ostatniego tomu powieści. W jury, poza Józefem Ujejskim, zasiadali także Juliusz Kaden-Bandrowski, Władysław Zawistowski, Michał Rusinek,
Wacław Sieroszewski.
2
Jakub Mortkowicz już nie żył, Stempowski ma tu na myśli jego żonę Janinę i córkę Hannę.
3
Zob. W. G r z e l a k, Rękopis i metal. „Kultura” 1971, nr 20, s. 5: „zastrzyk uzdrawiający Wydawnictwo w sumie ogólnej wyniósł co najmniej 200 000, tym bardziej że sprzedawano książkę także
bezpośrednio, bez rabatu księgarskiego i sprzedawano komplety w oprawie płóciennej i w cenie
skalkulowanej z godziwym zyskiem. A więc 20 proc. olbrzymich długów Wydawnictwa, długów,
które spowodowały śmierć Mortkowicza, pokryły Noce i dnie”.
4
Leon Paweł R y g i e r (1875–1948), poeta, powieściopisarz, publicysta, pedagog, autor podręczników
do języka polskiego, w latach 1907–1909 mąż Zofii Nałkowskiej. W Gabinecie Rękopisów BUW
zachowało się pięć listów publicysty do Dąbrowskiej z lat 1931–1936. W recenzji zatytułowanej
Noce i dnie („Kurier Poranny” 1932, nr 61, s. 3) Rygier przytoczył tylko jedno zdanie z jej listu: „Ja
rzeczywiście pragnę godzić was i nas przez miłość życia”.
5
Po ukazaniu się tomu 1 Nocy i dni I. K r z y w i c k a pisała do Dąbrowskiej: „Wszyscy czekamy
z niecierpliwością na dalsze tomy. Wie droga Pani dobrze, jak żywy i serdeczny był zawsze mój
stosunek do Pani, toteż z wielką satysfakcją dołączam swój skromny głos do ogólnego chóru i oczekuję od Pani mnóstwa pięknych rzeczy. [...] Co za styl! To rozumiem!” (list z 18 I 1932. BUW, rkps
1385, k. 273).
6
S. P i a s e c k i, Huczek koło nagrody. „ABC” 1932, nr 61, s. 4.
7	Mowa o zbiorze K. W r o c z y ń s k i e g o Podparnasie polskie (Warszawa 1930).
8
J. W o ł o s z y n o w s k i, Rok 1863. Poznań 1931.
9
Stefan B o g u s z e w s k i (1877–1938), działacz społeczny i polityczny, senator II i III kadencji
Sejmu II Rzeczpospolitej. Podczas swoich przemówień na forum Senatu protestował przeciwko
faszyzacji kraju i znęcaniu się nad więźniami politycznymi (ogłosił w tej sprawie list otwarty). W roku 1932 zerwał z BBWR.
10
List J. U j e j s k i e g o z 27 II 1932. BUW, rkps 1385, t. 11, k. 65. Odpowiedź na jeden z listów
Ujejskiego przytoczyła D ą b r o w s k a w Dziennikach pod datą 5 I 1932: „Chociaż rozumiem, że
stosunek do dzieła sztuki waha się wiecznie między upodobaniem estetycznym a poszukiwaniem
»idei przewodnich« – nie mogę się powstrzymać od przypuszczenia, że właściwy stosunek do sztuki nie może się zamykać ani w jednym, ani w drugim z tych stanowisk i leży zapewne w nieco innej
płaszczyźnie. [...] Co do mnie, to wyznaję, że dostatecznie ważnym dla mnie problemem wydaje mi
się sam fakt życia człowieka i jego zetknięcie się z grozą, dziwnością, zawiłością, tajemnicą istnienia. Jeżeli sprostałam w jakim takim stopniu zadaniu wiarygodnego przedstawienia takiego życia
na pewnym realnym odcinku rzeczywistości, to z tego muszą wynikać mnogie zagadnienia społeczne, moralne, filozoficzne, które jednak nie ja będę w bezpośredni intelektualny sposób stawiać
i rozstrzygać. To należy do czytelników, do krytyków, uczonych itp. My pisarze dajemy po temu
materiał, świat stworzony na nowo z elementów surowej rzeczywistości, zestawiony artystycznie
z pełnym miłości pragnieniem, by pomóc nieco życiu, dopełnić je, spotężnić w tych miejscach, gdzie
ono jakby spudłowało, nie dociągnęło wątku do końca, zamazało swoje właściwe oblicze. Starałam
się oddalić od siebie pokusę, aby przeprowadzić w Nocach i dniach jakąś tendencję czy intelektualną ideę przewodnią, czy dojść w tym utworze do wniosków i konkluzji, gdyż to nie jest rzeczą
artysty. Jestem natomiast głęboko przekonana, że jeśli ja sama posiadam jakiś charakter, jakąś
moralną czy społeczną wytyczną życia, jakąś postawę wobec świata, to to wszystko znajdzie swoje artystyczne odzwierciedlenie w mojej pracy. A ożywienie, jakie mieli szczęście wzbudzić Bogumił
i Barbara, daje mi nieśmiałą nadzieję, że moje powołanie do życia tych postaci nie było tak całkiem
nieusprawiedliwione pod tym względem” (Dz. t. 2, s. 141–142).
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Maria Dąbrowska
111
[Jaworze,] 5 V [19]32
Stachunieczku, najmilszy mój, drogi,
Dziś ma do Ciebie telefonować p. Jasiński2 i powie Ci, że chcę przyjechać w niedzielę. Czy jednak nie byłoby rozsądniej dla Barbary, a także by uzyskać zniżkę kolejową, zatrzymać się jeszcze parę dni. Ja Ci powiem, mnie do domu pędzi tęsknota do
Ciebie, i to nie wyrozumowana, ale taka czysto emocjonalna, która mnie napada co
dzień i częściej, żeby Cię choć zobaczyć, choć pięć minut z Tobą pomówić. Ale obiektywnie biorąc, jest tak: przez dwa pierwsze dni czułam się duchowo bardzo źle, tak
że wprost chciałam zaraz jechać, ale potem przełamało się i teraz zdaje mi się, że
się z każdym dniem czuję lepiej, po tych dniach zaczęłam pisać, napisałam ładny,
b[ardzo] smutny rozdział – wspomnienie Barbary o Toliboskim. Jeżeli udałoby mi
się uporać z jeszcze jednym epizodem, to byłoby dobrze. Więc czy nie dobrze byłoby
puścić kantem Komisję3? Ja wnioski mogę bez recenzji napisać i stąd wysłać, jako
prowizoryczne, do ewentualnego poprawienia na następnym zebraniu. I może zostanę choć do 11-go? Ale byłabym spokojniejsza, gdybym miała wiadomości od
Ciebie. Jedna karta to trochę za mało. Czy aby tylko zdrów jesteś, proszę o telefon
albo o parę słów. Jeżeli nie zapłaciłeś mieszkania, to nie płać, ja zapłacę po powrocie, a natomiast prześlij 60 zł Burskiej4 z kartką, którą dołączam. Na balkonie
w stołowym pokoju nic nie sadźcie, jak wrócę, będzie jeszcze aż nadto dość czasu.
Ja tu prowadzę tym razem zupełnie inny tryb życia niż dotąd. Pierwszego dnia zeszłam do stołu, ale to mnie tak denerwowało i zabiera tyle czasu, że teraz już jadam
u siebie, nawet nie na stole, a na kanapce, tak że cały obiad z wypoczynkiem trwa
pół godziny. Nikogo też nie widuję, na pożegnanie tylko z p. Edwardem pochodziłam
po ogrodzie. Czop wpada na chwilę przed zaczęciem obiadu lub kolacji, ale zaraz go
odwołują na dół, zdąży tylko powiedzieć parę słów o jakimś wekslu albo że się czuje zupełnie inaczej, odkąd ja jestem w Jaworzu. Czasem nie wpada, a raczej przyczłapuje się doktorowa, żeby zapytać, czy nie zjadłabym jajeczka, a może szyneczki?
Zimińska5 jest zupełnie szaloną kobietą, a raczej szalonym łobuzem w stylu raczej
naszej Wierzejskiej6. Mnie ukochała czegoś, całuje mnie po rękach, po nogach, mówi
łobuzerskim żargonem. Któregoś wieczora zaprowadziła nas wszystkich do wędrownego cyrku, który rozbił namioty przed apteką. Było to widowisko zupełnie jak
u rybałtów z XIII wieku. Opowiem Ci za widzeniem. Obiecałam, że wezmę ją na
spacer w góry. Jest ona, zdaje się, bardzo poczciwa. Jest tu również niezwykła postać, stary ksiądz prałat ormiańskiego obrządku, tak wspaniałej gęby z wczesnego
flamandzkiego renesansu czy późnego średniowiecza jeszcze nie widziałam. Ma
75 lat i jest głęboko nieszczęśliwy z powodu goniącej za nim przez całe życie miłości
kobiet i niemożności pogodzenia tego ze swym zawodem. Ale nie powtarzaj tego, bo
to mi Cz[op] mówił w tajemnicy. Tu w ogrodzie szalone zmiany – panie Zimińska
i Krzyżanowska7 zebrały śród kuracjuszy ogromną składkę i porobiły kwietniki,
nasadziły mnóstwo krzewów, drzewek itp. Więc, Stachu, o ile nie będzie mnie w domu
w niedzielę najpóźniej do 2.30, to znaczy, że zatrzymałam się do środy lub czwartku.
							
Ściskam,
Twoja M.
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Wszyscy tu po sto razy o Ciebie rozpytują! Kiedy przyjedziesz.
Ale nie wykluczam, że wrócę w niedzielę.
List z kopertą; rękopis; na kopercie adres: „WPan Stanisław Stempowski, Warszawa, ul. Polna 40 m. 31”.
Stempel pocztowy: „Jaworze [data nieczytelna]; Warszawa 1. – 6.V.32-8. »Przegląd Zdrowej Produkcji,
1–8 maja 1932. Targi – Poznań«”. Muz. Lit., sygn. 2050, t. 3, k. 14; koperta: k. 15.
1

Numer dopisany ręką Stempowskiego. Zachowały się jedynie cztery listy Dąbrowskiej z Jaworza,
wysłane przed 5 V 1932; pierwszy, datowany 4 XII 1931, nosił numer 3 (dopisany ręką Stempowskiego); można przypuszczać, że inne przesyłki to karty pocztowe, które zaginęły.
2	Edward J a s i ń s k i, rejent z Garwolina, admirator twórczości Dąbrowskiej, wspomagał ją finansowo od r. 1930, zwłaszcza po wybuchu wojny. W czasie okupacji mieszkał w Świdrze pod Warszawą, gdzie leczył płuca i gdzie zapewne zmarł na początku 1944 roku.
3	Mowa o Komisji Oceny Książek do Czytania dla Młodzieży Szkolnej przy Ministerstwie Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego, której członkiem była pisarka.
4
Burska, krawcowa.
5	Mira Z i m i ń s k a - S y g i e t y ń s k a (1901–1997), aktorka i reżyserka, którą Dąbrowska znała od
1928 r. i dzięki której otrzymywała bilety do teatru Ateneum. Obie panie bywały u siebie, zwłaszcza w czasie okupacji.
6
Chodzi o Halinę W i e r z e j s k ą z P u h a c z e w s k i c h (1894–1975), która w latach 1922–1928
pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych. Dąbrowska i Stempowski utrzymywali
kontakty towarzyskie z koleżankami z pracy; Wierzejskich wizytowali w Brwinowie, od r. 1939
w Zalesiu, gdzie rodzina zamieszkała, gdy Halina wygrała na loterii 4 tys. zł. W Dziennikach pod
datą 28 V 1928 Dąbrowska notowała: „Rano jeździliśmy do Brwinowa, do państwa Wierzejskich.
(Ona, Halina Puhaczewska z domu, najweselsza i najdowcipniejsza z urzędniczek M[inister]stwa
Reform Rolnych, była latami doskonałą sekretarką osobistą ministrów, urzędowała z niewyczerpanym humorem w stylu Zuli Pogorzelskiej – wszyscyśmy za nią przepadali)” (Dz. t. 2, s. 79).
7	Michalina K r z y ż a n o w s k a, z domu P i o t r u s z e w s k a (1883–1962), malarka, żona Konrada
Krzyżanowskiego, zaprzyjaźniona z Henrykiem Józewskim i jego siostrą Idalią Korsak, znajoma
Stempowskiego i M. Dąbrowskiej. W czasie drugiej wojny światowej włączyła się w działalność
konspiracyjną. Po zakończeniu wojny pomagała Józewskiemu, gdy ukrywał się przed Urzędem
Bezpieczeństwa aż do r. 1953, gdy to oboje, a także siostra Józewskiego, zostali aresztowani; Krzyżanowską skazano na 5 lat więzienia. Zwolniona w 1955 r. na przerwę zdrowotną w odbywaniu
kary, po zmianach politycznych 1956 r. do więzienia już nie powróciła i została w r. 1957 zrehabilitowana. Dąbrowska przyczyniła się, poprzez interwencję u Józefa Cyrankiewicza, do odzyskania
przez Krzyżanowską pracowni przy Koszykowej.

Stanisław Stempowski
N 101
Jaworze, 13 VII [19]34
Przed chwilą, skończywszy korektę2, zawołałem głośno, bo już inaczej nie mogę:
– Popuhaj – da poopuhaj – da pooopuhaj!
A chodzi o to, że na początku rozdziału XIV* są dla mnie, jak i każdego innego
czytelnika, pewne niejasności: otóż Wikta Kolańszczanka jest jedyną córką m ał e g o Tomasza Kolańskiego. Dlaczego „małego”. Ten epitet, użyty jest po raz pierwszy i nic mi nie mówi, a wywołuje pewne zdziwienie, bo i znaczenie ma ambiwalentne, jakby powiedział Jurek. Następnie jest takie zdanie: „Fortuna Kolańskich
liczyła się na Starym Serbinowie druga po sołtysach”. Nic nie rozumiem. To jakiś
skrót wiadomy tylko Tobie. Co za przeciwstawienie Starego Serbinowa – sołtysom.
I skąd fortuna składała się z fortuny sołtysów, skoro w następnych zdaniach jest
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mowa o tym, że synowi sołtysa, Wojciechowi Witczakowi, Kolańscy nie dali córki.
A widać to ubocznie z nie dość jasnego wykładu o tym, że „Sołtysiak bowiem rzecz
jest inna, skoro jednak nie brała Sołtysiaka itd.” Słowem, cała ta historia wydała
mi się mętnie i jakoś zawile wyłożona, a takie rzeczy powinien czytelnik połykać
skwapliwie i przyswajać w lot, nie rozmyślając, gdyż wnet rodzi to wątpliwość.
Sprawdź to, kochanie, i może co poradzisz, a na mnie nie gniewaj się, żem taki
niepojętny i może niepamiętliwy.
Nadeszła w tej chwili (9 rano) i dalsza korekta z ową 63 szpaltą. Zrobiłem ją
i odsyłam obie w jednej opasce do Grzelaka3. Szybkość rekordowa.
Przyszła mi refleksja: dlaczego z takimi ludźmi, prawdziwymi ozdobami ludzkości, jak ks. Komodziński4 i ów hrabia zabity w pociągu – załatwiasz się tak prędko, usuwając ich z życia i powieści absolutnie? I nie tylko Ty, ale wszyscy pisarze.
Jaki świat byłby piękny, a życie dobre, gdyby je właśnie takimi zaludnić. Tak, świat
byłby piękny, ale p o w i e ś c i p i ę k n e j by nie było.
Młodzieńcza „zadziorność” Agnieszki w dyspucie z księdzem i jej obrona masonerii prawdziwe i wzruszające, ale Ty za nią cięgi dostaniesz, mężna niewiasto.
Trochę ta cytata z Apokalipsy w ustach Agnisi nierealistyczna5, ale w Braciach
Karamazowych Dostojewski wali całą księgę o świętości (Стaрец Зосима [и его
гости]) złożoną z cytat ewangelicznych – prawda, że ją wszyscy przy czytaniu powieści przepuszczają i zapamiętują tylko drastyczną scenę, kiedy trup świętego
zaczyna śmierdzieć (Tлетворный дух)6.
Dziś w nocy obudził mnie szum takiej ulewy, jakiej dawno, chyba jeszcze
w dzieciństwie, nie oglądałem. A ranek piękny i może nawet pójdę na kąpiel powietrzną. Do Jadzi posłałem wczoraj, że jeżeli jej tam źle, to niech mi napisze,
a pokój dla niej zamówię. Ale czy w „Marysi”7? A dla Ciebie gdzie? „Marysia” górna
wolna w tej chwili. Apteka za to pusta8.
Czekam odpowiedzi z Ministerstwa9, jeżeli nie nadejdzie, w poniedziałek wracam.
Jeżeli nadejdzie – czekam Twojego przyjazdu na 20 bm.
							
Całuję Ciebie.
St.
* szpalta 67.
List bez koperty; rękopis. Muz. Lit., sygn. 2071, t. 3, k. 55–56.
1

2
3

4
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Dąbrowska liczyła listy wysyłane z Jaworza od 21 VI 1934 (nie wszystkie numerowała). Stempowski numerował listy Dąbrowskiej z 1934 r. numeracją ciągłą, poczynając od stycznia, jednak
często mylił się, np. listowi Dąbrowskiej z 17 VII 1934, ostatniemu przed jej przyjazdem do Jaworza, gdzie mieli się spotkać, nadał numer 56, ale kartka znacznie późniejsza, z Banja Luki, z 9 XI
1934, otrzymała ręką Stempowskiego numer 30. Dąbrowska natomiast wprowadzała kolejne
ciągi numerowania dla każdego rozstania osobno, lecz niekonsekwentnie, często zapominając dać
numer, a także popełniając omyłki. Był to więc porządek iluzoryczny, a nawet mylący.
W czasie pobytu w Jaworzu Stempowski robił korektę części 1 tomu 4 Nocy i dni zatytułowanego
Wiatr w oczy.
Władysław G r z e l a k (1896–1977), redaktor, drukarz, kierownik drukarni oficyny Jakuba Mortkowicza. Uważał się za uprzywilejowanego czytelnika Nocy i dni (czytał powieść w trakcie jej drukowania), otrzymał też od autorki pierwszy jej egzemplarz.
Pierwowzorem księdza Komodzińskiego w Nocach i dniach był ksiądz Józef S z a f n i c k i (1855–1919),
proboszcz parafii w Kokaninie, następnie ks. kanonik w Kościele św. Gotarda w Kaliszu, człowiek,
po którym „w Kaliszu nawet Żydzi płakali” – jak pisała J. W a d o w s k a (Nauczyciele średnich
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szkół. W zb.: Pamiętnik Zjazdu Wychowańców Szkół Kaliskich. Kalisz 1923, s. 66). I dalej: „Ks. Szafnicki z taktem i dobrocią odnosił się do wychowanków przeżywających światopoglądowe burze.
Bronił ich też przed surowymi represjami władzy szkolnej, a w podniosłych kazaniach wpajał zasady moralne dobra i miłości. Przy całym maksymalizmie etycznym posiadał poczucie humoru, co
również przysparzało mu popularności wśród młodzieży” (ibidem, s. 82).
Uwaga Stempowskiego dotyczy sporu Agnieszki Niechcicówny z księdzem Komodzińskim, w którym
bohaterka odwołała się do Apokalipsy św. Jana 21, 22 (Noce i dnie, t. 3: Miłość).
F. D o s t o j e w s k i, Bracia Karamazow (Księga Szósta: Rosyjski mnich. I. Starzec Zosima i jego
goście; Księga Siódma: Alosza. I. Powalający zaduch).
Dąbrowska i Stempowski zatrzymywali się zwykle w gmachu głównym Zakładu; w tym wypadku
chodziło o to, by Jadwiga Szumska mieszkała w innym pawilonie lub nawet poza terenem sanatorium.
Zapewne w budynku, w którym mieściła się apteka, także wynajmowano pokoje kuracjuszom.
Stempowski zwracał się do Ministerstwa Reform Rolnych, gdzie pracował jako bibliotekarz, z prośbą o zgodę na przedłużenie urlopu.

Maria Dąbrowska
16
821
Dubrownik, 27 X [19]34
Ach, Stachuniu, jakże tu jest przepięknie! Nie przypuszczałam, żeby po Włoszech
coś mogło zrobić na mnie takie wrażenie! Tymczasem Włochy zbladły mi pod czarem
Dubrownika. Może i pogoda nadzwyczajna przyczynia się do tego, ale piękność tego
krajobrazu jest tak błoga, radosna i [za]razem ekstatyczna, wprost nieziemska,
jakby miasto i całe wybrzeże było hymnem, chórem aniołów na chwałę Boga przedwiecznego. Dziś po południu zrobiłam wielki, półtoragodzinny spacer szosą idącą
wysoko nad morzem w stronę Kotoru i Cetynii. Morze było tak gładkie i tak ciche
jak niebo i przytykało do skalnych występów, okrytych śliczną zielenią, jak szczelnie przylegająca tafla, bez najmniejszej nawet kryzeczki pian. Po skałach śród
laurów, oliwek i cyprysów, które są najpiękniejszymi drzewami świata, świegotało
perliście mnóstwo ptaszków, coś w rodzaju śpiewu kanarków. Świegotały nawet
ponad morzem. Wyspa Lacroma leży na morzu podobna w zarysie do przedpotopowego jaszczura, z grzbietem wygiętym i na kształt grzebienia tych jaszczurów
okrytym sterczącymi rzędem wierzchołkami drzew. Miasto wrasta swymi patetycznymi murami w morze i rozsypuje się ku górze jak stos barwnych kamieni przetkanych zielenią. Słońce zachodziło śród nieba czystego jak łza, ale widać w niedostrzegalną siwą chmurę, bo raptem przybrało najdoskonalszy kształt fezu tureckiego2, a w końcu zarysowało się cienkim łukiem przewężonym w środku, niby
lecący nad morzem czerwony ptak. Po zachodzie niebo tak dalece zjednoczyło się
z morzem, że Dubrownik i wybrzeże zdawały się być lądem rozścielonym śród niebios, barwy liliowo-cielisto-różowawej, a na wschodzie ciemniejącej w fiolet. Wkrótce miasto zaczęło się usiewać światełkami, a dzwony kościołów spotęgowały niewymowną cudowną ciszę. Dzwony są tu teraz jedyną muzyką, gdyż wszelka inna
zacichła wskutek żałoby. Miasto całe okryte jest kirem, na każdym domu czarna
flaga, nawet z okien porozwieszane czarne makaty. Robi to b[ardzo] silne wrażenie.
Nawet okna wystaw przewieszone są na wskoś wstęgą z krepy. Wszędzie mnóstwo
fotografii pogrzebu – idącej za trumną królowej jak słup czerni i małego króla
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w krepie. Jest w tym wszystkim poezja wzniecająca czysto fizjologiczne wzruszenie,
jakiekolwiek są kulisy tej poezji, jak zresztą ma je, często bardzo ponure i zbrodnicze – każda poezja. Nad tytułami wszystkich dzienników widnieją domniemane
ostatnie słowa Aleksandra: Čuvajte Jugoslaviju. Przypuszczam oczywiście, że nowa
dyktatura z tego wyniknie, a może i nie. Tylko piąte przez dziesiąte mogę wyrozumieć tutejsze dzienniki. Tutaj nie jest tak bardzo inaczej niż we Włoszech, tylko
piękniej. Nawet Florencja i Fiesole nie są tak piękne, a Zatoka Neapolitańska –
oleodruk, w porównaniu z Dubrownikiem. Ale ślady kultury rzymskiej i włoskiej
są tu potężne. Miasto zabudowane prześlicznie, każdy kąt malowniczy i stylowy,
żadnego ruchu kołowego w starym śródmieściu. Od głównej ulicy wszystkie boczne z jednej strony idą schodami b[ardzo] stromo w górę.
Pensjonacik mój coraz bardziej mi się podoba. Właściciele przyjemni, inteligentni ludzie. Ona, urodzona w tym domu z rodziców pochodzenia wiedeńskiego,
mąż wiedeńczyk – i dotąd mieszkali w Wiedniu, przyjeżdżając tu tylko na lato do
jej rodziców. Dopiero dwa lata temu, po śmierci rodziców, przenieśli się tu na dobre.
Mają syna, czternastoletniego Ernsti, podobnego do Joja3, tylko znacznie brzydszego i znacznie przyjemniejszego, o ślicznym uśmiechu i wesołych oczach. Pełny
życia, zgrabny, opalony na brąz chodzi w koszuli i skórzanych tyrolskich majtkach,
krótkich do kolan. Ciągle wrzeszczy „mama” i ciągle toczy zabawną wojnę z tą
matką, którą, zdaje się, szalenie kocha. Zaś ta matka jest wysoka, zbudowana jak
Diana, opalona jak Hinduska, włosy zupełnie siwe, twarz b[ardzo] przyjemna. Pływają oboje jak ryby i nie wyłażą prawie z kostiumu kąpielowego, przy czym chłopak
ciągle żąda, żeby matka robiła z nim „Entdeckungsreise”4, to znaczy pływała daleko do sąsiednich skał i grot wybrzeża. Ona krzyczy, że już za zimno łazić mokrym
po skałach, nie puszcza go samego, on się dąsa, że matka nigdy mu nie dotrzymuje przyrzeczeń, ale to wszystko na wesoło. Poza tym Ernsti przechodzi sam kurs
czwartej klasy i zdaje w Wiedniu, z ojcem przerabia grekę i łacinę i o ile się nie
kąpie, to siedzi na tarasie nad książkami. Pokoi jest tylko kilka. Oprócz mnie troje
gości, wszyscy jak ja – pisarze. Jeden to wiedeńczyk z żoną, b[yły] oficer, który
przeszedł wojnę austriacko-włoską i jest podobno znanym pisarzem wojennym,
nazywa się Weber. Ciągle b[ardzo] zabawnie opowiada, gęba mu się nie zamyka,
grubas. Żona przyjemna, uśmiechająca się i milcząca. Drugi to młody, 24-letni,
początkujący pisarz n i e m i e c k i, e m i g r a n t p o l i t y c z n y, zamieszkały w Paryżu. Ten już w ogóle cały dzień chodzi w kostiumie kąpielowym. Ja się tu już n i e
k ą p i ę, tylko myję się w morzu i wciągam wodę do nosa. I leżę na skale w słońcu,
które już zbyt nie pali, a strasznie przyjemnie grzeje. Kąpiel tu jest możliwa tylko
dla dobrze pływających, bo zaraz o dwa kroki od kamienistego brzegu – głębia. Dziś
wysłałam ekspres do Günthera5 i czekam teraz na odpowiedź.
[Dopisek u góry pierwszej stronicy:] Kartka ze statku była 12, kartka nienumerowana – 156.
List z kopertą; rękopis; na kopercie adres: „WPan Stanisław Stempowski, ul. Polna 40 m. 31, Warszawa, P o l j s k a; Expres: Maria Dombrowska, Jugoslavia Dubrownik, Ploče 14”. Stempel pocztowy nieczytelny. Notatka ręką Stempowskiego: „15; otrz. 31/X”. Muz. Lit., sygn. 2050, t. 4, k. 48–49; koperta:
k. 50.
1	Numer
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liła się w numerowaniu (list powinien mieć numer 11) lub też – wysłała kartki pocztowe, które nie
zachowały się.
2	Tu rysunek wykonany ręką Dąbrowskiej.
3
Jojo – Jerzy S t a v r o, syn Marty Stavro, siostry Jerzego Czopa, stale mieszkający wraz z rodzicami w Wiedniu. W czasie letnich wakacji bywał wraz z matką w Jaworzu, gdzie, wówczas kilkunastoletniego, poznała go Dąbrowska.
4
„Entdeckungsreise” (niem.) – „odkrywcza podróż”.
5
Władysław G ü n t h e r - S c h w a r z b u r g (1885–1974), dyplomata, wolnomularz, tłumacz z języka francuskiego. Doktoryzował się na wydziale romanistyki UJ, ukończył także Sorbonę. Był posłem
nadzwyczajnym i ministrem pełnomocnym RP w Królestwie Jugosławii (1931–1935), następnie
posłem przy rządzie greckim w Atenach (w r. 1937 uzyskał także akredytację na obszar Albanii)
i na uchodźstwie (1936–1942).
6
Być może, cztery kartki zaginęły lub nie zachowały się, albo Dąbrowska pomyliła się w numeracji.

Maria Dąbrowska
						

Ciechocinek, 18 VIII [19]39
Piątek, o 7.30 rano

Zrobiłam tedy wczoraj nie tylko ciekawą wycieczkę, ale jakby wyprawę do m o j eg o o s o b i s t e g o Biskupina. Już w Orbisie dowiedziałam się, że droga do Kruszwicy prowadzi przez Radziejów, i aż mi serce podskoczyło z radości i z emocji. Po
tylu latach życia na świecie miałam wreszcie pierwszy raz zobaczyć własnymi
oczami te strony, skąd wywodzi się nasza matka.
Jechało się przez toż samo Służewo, co do Inowrocławia. Jest to majątek z wielkim parkiem i skrytym w jego głębi dworem czy też pałacem i osadą, z ładnym
starożytnym kościołem. Potem – Straszewo, Syroczki, Zakrzewo, Sędzin, Sędzinek
i Dobre (cukrownia). Wszystko – wielkie majątki z parkami, piękne stare drewniane kościółki, wspaniałe nowe gmachy szkolne, pyszne gleby, potężne urodzaje, po
dwanaście stert na jednym polu stoi. Już pewno od Bolesława Krzywoustego nie
dawano się tu osiedzieć chłopom i do dziś w tych najlepszych w rdzennej Polsce
glebach nie ujrzysz chłopskich łanów. Natomiast gdzie tylko pojawiają się lżejsze
grunty, natychmiast pojawiają się i chłopskie gospodarstwa. Gdyby nic innego nie
świadczyło, już to samo świadczy o rugach i przemocy, jaką się ustrój pańszczyźniany, a potem folwarczny kształtował. Jużci, nikt z własnego natchnienia nie
pójdzie na gorsze grunty.
Za osadą Chełmce z prawej strony zobaczyłam na horyzoncie Radziejów. Miasteczko rozrzucone jest po zboczach nieznacznego, ale na zupełnej równinie, dość
wyniosłego wzgórza i spiętrza się na jego szczycie w stos domów uwieńczony wieżami dwu starych kościołów. Patrząc na ten widok słyszałam słowa matki: „Miasto
było, pamiętam, owszem, dosyć ładne, wysoko położone, z naszego mieszkania
mieliśmy piękny widok naokoło. Były też, pamiętam jak przez mgłę, piękne stare
kościoły”. Tu bowiem, gdzieś pomiędzy Radziejowem a Kruszwicą, odległą o 8 km,
nad samym dawnym kordonem pruskim, były folwarki mego pradziada, Wrąbczyn
i Branno, które babka moja dostała w wianie i które dziad mój, Feliks Gałczyński
(fotografia portretu nad moim tapczanem) stracił, a zbiedniawszy, tułał się po
dzierżawach (Gawrony i Lorenki), a na koniec, jak Huba1, został burmistrzem
w Radziejowie, gdzie we własnym mieszkaniu w ratuszu znalazł śmierć od pioruna. W tymże też Radziejowie jest pochowany. Gdy przejeżdżaliśmy przez rynek,

II-1.indd 167

2017-12-14 14:34:31

168

materiały i notatki

szofer pokazał mi ów ratusz, ani wiedząc, jakie obrazy on we mnie wywołuje. Jest
odnowiony, ale podobno ten sam, co był przed osiemdziesięciu laty. Mimo woli widziałam oczami duszy tę burzę, poruszenie całego miasteczka tak osobliwą śmiercią
burmistrza, ratowanie starej piastunki Bursztynki, która była też kontuzjowana,
tak że zakopywali ją w ziemię, „żeby wyciągło”, no i przyszła jeszcze do siebie. Potem
widziałam karetę pocztową i moją babkę z trzema synami wyrostkami i dwoma
córkami: siedmioletnią Julcią (matką Stelli) i pięcioletnią Ludką (naszą matką),
wyruszającą w podróż aż do Piotrkowa2, zapewne przez wielkie lasy, które jeszcze
wtedy znaczną część okolic Radziejowa stanowiły. Było to wszystko w r. 1860 lub
61. Na rynku Radziejowa, po którym chodziły stopki dziecinne mojej matki, zauważyłam dwa piękne stare domy dworkowe, murowane, z ładnymi kamiennymi schodami. To przypomniało mi opowieść babci, że na kamiennych schodkach upadła
i wybiła sobie przednie zęby. Może to były właśnie jedne z tych schodków?
Matka opowiadała mi, że ze szczytu ratusza oglądała w Radziejowie Gopło
i Wieżę „Mysią”, które są rzeczywiście tuż, tuż. Tak więc ród mój i ja – wyszliśmy
z tego samego zakątka, z którego wyszła cała Polska.
W Kruszwicy zwiedziliśmy naprzód kolegiatę, zaczętą w XI, skończoną w XII wieku, z których to czasów zachowała się absyda i chrzcielnica, i parę odrzwi kamiennych, wszystko bardzo stylowo romańskie. W kolegiacie też pokazują rzekomy
portret Marcina Gallusa, kronikarza Bol[esława] Krzyw[oustego]3, ale to fantazja,
jak i to, że miał być jakoby biskupem kujawskim.
Najprzyjemniejszą częścią wycieczki była przejażdżka motorówką po Gople.
Wbrew temu, co zwykle opowiadają zwiedzający, Gopło jest bardzo ładne i, przy
mojej wyobraźni, zrobiło na mnie wrażenie. Jezioro przepływa przez miasto wąsko
jak rzeka, tak że nawet przerzucono przez nie dwa mosty, za miastem jednak rozszerza się znacznie, ma w ogóle długości 32 km, a szerokości w najszerszym miejscu 2 i pół km. Może też prześliczna pogoda dodawała uroku wodom srebrno-błękitnym, przejrzystym i spokojnym. Brzegi zarośnięte trzciną gnieżdżą niezmierne
mnóstwo ptactwa. Po prostu setkami pływały po całej powierzchni kurki wodne,
kaczki i nurki czy też perkozy, śliczne ptaki, z długą szyją, białą kamizelką, czubkiem i pierzastym kołnierzem jak u dalii.
Na Wieżę „Mysią” , która pochodzi co najwyżej z XII wieku, nie wchodziłam, aby
nie męczyć serca, bo to chyba z dziesięć pięter, żałowałam pięknego stamtąd pewno widoku, ale nie miałam odwagi. Wieża jest czworokątna, ceglana, z małymi
otworkami na strzelnice, po bokach rozsypujące się szczątki murów, które musiały otaczać cały gród. W murach tkwią kamienne pociski, może to kule oblężnicze
Bolesława Krzywoustego, który tu oblegał swego brata Zbigniewa4.
Na koniec zwiedziliśmy fabrykę win owocowych Makowskiego5. Ten Makowski,
całkiem prostoduszny „Poznaniok”, sam oprowadził nas i wszystko pokazywał, i ma
widać zmysł propagandy, bo mnie nawet zachęcił do tych win. Kiedy pokazywał
nam halę olbrzymich beczek o zawartości 6 do 10 tysięcy litrów, wskazał na stojącą, a raczej leżącą osobno beczkę starożytnej roboty, pięknie rzeźbioną, którą nabył
dla jej piękności przy likwidacji zbankrutowanej warszawskiej firmy winnej Zeidla6.
Nawet więc w takim ukryciu jak piwnica winiarza każdy przedmiot użytkowy dawnych czasów był piękny w porównaniu z dzisiejszymi.
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18/VIII, godz. 12-ta rano
Przerwałam list, bo trzeba było iść na „zawijanie borowinowe”. Po powrocie i przepisanym dwugodzinnym leżeniu, kończę. Nadszedł już Twój list 7-my z listem
Zawodzińskiego. Co do Wacków7 i co do Zawodzińskiego masz zupełną rację. Ale
gdybyś był czytał mój list do Zawodz[ińskiego], nie myślałbyś, że go chcę zrażać,
tak był pełny wyrazów szacunku i liczenia się z jego zdaniem.
Co do pójścia z Turem8 na Wesele Fonsia, to chyba żartujesz albo udajesz,
przypuszczając, że mogłabym mieć o to pretensje. Ładne miałbyś o mnie pojęcie,
gdyby ta obawa była serio. Oczywiście strasznie się ucieszyłam, że zrobiłeś mu choć
taką błahą przyjemność w chwili, gdy tego potrzebował.
Tutaj był film Trzy serca z Elżunią9. Chciałam na to pójść, ale tu każdy film
idzie tylko trzy dni i nim się obejrzałam, już go zdjęli.
Do Niszczewic bardzo chcę pojechać, choć aby zajrzeć, czy tam są warunki dla
dłuższego pobytu mojego, „względnie” naszego. Grubasiński10 nie ma racji, zabraniając mi tych wycieczek, bodźce psychiczne są dla mnie szczególnie lecznicze.
Może uda mi się to wykroić w ten sposób. 24-go kończę kurację. Po południu wyjechałabym do Złotnik Kujawskich (podróż koleją trwa 11/2 godziny, 25-go wróciłabym tu i 25-go wieczorem albo 26-go rano wróciłabym do Warszawy).
Dziś wybieramy się z Mazurkiewiczami11 do Raciążka, tu blisko, nad Wisłą,
z ruinami zamku, w którym królowa Jadwiga zjeżdżała się z mistrzem krzyżackim
Konradem von Jungingen i miała do niego wspaniałą uczoną mowę, aby go odwieść
od działań przeciw Polsce i nakłonić do zwrotu Ziemi Dobrzyńskiej. Nie byle jaka
to była, jak się okazuje, dyplomatka.
					
Całuję Cię serdecznie,
Ma.
A ten winiarz Makowski syci też miody i ma ogromną pasiekę nad Gopłem. Że i Piast
sycił pewno miody – takiego to więc mamy dziś następcę Piasta.
List bez koperty; rękopis. Muz. Lit., sygn. 2050, t. 5, k. 61–62.
1
2

3
4

5
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Sformułowanie Dąbrowskiej jest mylące; Hubert Stempowski nie był burmistrzem w Radziejowie,
był starostą włodzimierskim i prezydentem Łucka.
Dziadek pisarki, Feliks G a ł c z y ń s k i, w r. 1960 został burmistrzem w Radziejowie na Kujawach;
w r. 1861 zginął tragicznie od uderzenia pioruna. Po jego śmierci Józefa G a ł c z y ń s k a, z domu
M a j e w s k a, nie wyszła ponownie za mąż; prowadziła stancję w Piotrkowie i sama wychowywała
sześcioro dzieci: synów Bronisława, Józefa i Włodzimierza, oraz córki: Julię, Ludomirę (matkę
M. Dąbrowskiej) i Felicję. Wszystkie dzieci Józefy pobierały wykształcenie – chłopcy uczyli się
w gimnazjum gubernialnym, dziewczęta na pensji Panien Dominikanek w Piotrkowie. Aby kształcić dzieci na wyższym poziomie, Józefa Gałczyńska przeniosła się do Kalisza.
G. L e n g n i c h, wydając w Gdańsku Kronikę polską Galla Anonima, jako jej autora podał Marcina
Gallusa, myląc Anonima z Marcinem Galikiem.
Z b i g n i e w, w latach 1102–1107 książę Wielkopolski, Mazowsza i Kujaw, przyrodni brat Bolesława Krzywoustego, z którym rywalizował o władzę zwierzchnią w Księstwie Polskim. Oślepiony,
wkrótce potem zmarł.
Henryk M a k o w s k i (1880–1945), absolwent Akademii Rolniczej w Humaniu, wytwórca win.
Założył w Kruszwicy bardzo nowoczesną na owe czasy Kujawską Wytwórnię Win, która szybko
stała się największym w kraju producentem win i soków. W roku 1939 przedsiębiorstwo zostało
przejęte przez Niemców, w r. 1945 znacjonalizowane. Makowski zmarł w niewyjaśnionych okolicz-
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nościach w areszcie NKWD w Bydgoszczy, zapewne aresztowany w związku z jego aktywnością
polityczną w BBWR w okresie międzywojennym.
6	Mowa o firmie winiarskiej Dom Handlowy i Skład Hurtowy Win „Maurycy Seydel i S-ka”, mieszczącej się przy ul. Senatorskiej 36/38 w Warszawie.
7
Chodzi tu o Wacława Dąbrowskiego i jego żonę Wandę, z domu K o c i e ł ł (1884–1974), bibliotekarkę, bibliografkę, działaczkę oświatową, nauczycielkę.
8
Leonard T u r (1888–1939), inżynier agronom, wolnomularz. W latach dwudziestych był naczelnikiem wydziału w Departamencie Administracyjnym Ministerstwa Reform Rolnych, w r. 1927 został
naczelnikiem Centrali Wydziału Rolnego Państwowego Banku Rolnego. Był bliskim przyjacielem
Stempowskiego i Andrzeja Struga. Zmarł w czasie oblężenia Warszawy w 1939 roku.
9
Trzy serca (film obyczajowy). Reżyseria: M. W a s z y ń s k i. Scenariusz według własnej powieści:
T. D o ł ę g a - M o s t o w i c z. Scenografia: S. N o r r i s. Muzyka: Z. W i e h l e r. Produkcja: Wytwórnia Feniks. Premiera: 17 III 1939.
W roli Kasi, wychowanicy hrabiny Tynieckiej, obsadzono Elżbietę Barszczewską. W filmie wystąpili także m.in. Aleksander Żabczyński i Aleksander Zelwerowicz.
10
Przemysław R u d z k i (1877–1940), lekarz internista, działacz polityczny i społeczny, wolnomularz.
Studiował medycynę w Warszawie i Pradze; w Warszawie działał w Czytelni Naukowej, gdzie poznali się ze Stempowskim. Pracował jako lekarz przyfabryczny, następnie był lekarzem i dyrektorem
zakładu w Nałęczowie. Działał w PPS, był współzałożycielem Lubelskiego Towarzystwa Szerzenia
Oświaty „Światło”. W czasie pierwszej wojny światowej zamieszkał w Warszawie, latem bywał ordynatorem w Ciechocinku, prowadząc jednocześnie kursy dla lekarzy. S. S t e m p o w s k i poświęcił mu obszerne wspomnienie w swoich Pamiętnikach 1870–1914 (Wrocław 1953, s. 394–396).
11
Jan M a z u r k i e w i c z (1871–1947), lekarz, profesor psychiatrii i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, twórca warszawskiej szkoły psychiatrycznej, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wolnomularz, w latach 1929–1931 Wielki Mistrz Wielkiej Narodowej Loży Polskiej. Jego żoną
była Zofia, z domu Z a l e s k a (1886–1974). Stempowski związany był z Mazurkiewiczem działalnością wolnomularską, Dąbrowska poznała ich dopiero w 1939 roku.

Abstract
MARIA DĄBROWSKA–STANISŁAW STEMPOWSKI FROM LETTERS 1924–1939
Edited by
EWA GŁĘBICKA Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, Warsaw

The nineteen letters by Maria Dąbrowska and Stanisław Stempowski selected from the corpus of their
correspondence were written in the years 1924–1939. They represent a sort of epistolary writings characteristic of them in which everyday problems are intertwined with reflections on their works, their
coverage on literary and cultural events as well as current political and social issues. The whole correspondence by Dąbrowska and Stempowski from the years 1924–1951 amounts to a thousand and
thirty eight extensive letters which, as in the lens, focus on histories of the Polish intelligentsia, its
ambitions as well as their ethos of life and work.
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„CIĄŻY NA MNIE [...] OBOWIĄZEK WIERNOŚCI”
LISTY TEODORA PARNICKIEGO DO JANA I MARTY ERDMANÓW
Z LAT 1944–1946
Opracowali
ANDRZEJ DOBROWOLSKI Tarnów
TOMASZ MARKIEWKA Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała

Perypetie wojenne Teodora Parnickiego (1908–1988) i Jana Erdmana (1906–1986) dobrze
ilustrują polskie losy w latach 1939–1945, są dla nich reprezentatywne, a wobec siebie do
pewnego stopnia komplementarne.
Wrzesień 1939 Teodor Parnicki spędził w Borysławiu, u rodziny żony. W kampanii
wrześniowej nie uczestniczył. Od władz wojskowych otrzymał zapewnienie, że jego kategoria
zostanie powołana dopiero pod koniec grudnia. Do Lwowa wrócił 4 października i od razu
przystąpił, jako sekretarz (od 1936) oddziału lwowskiego Związku Zawodowego Literatów
Polskich, do pracy u boku prezesa, Ostapa Ortwina. Przez pewien czas zarówno prezes, jak
i sekretarz mieli pełne ręce roboty, spiesząc z pomocą licznym pisarzom przybywającym
z różnych stron Polski. Kiedy jednak we Lwowie zjawił się Aleksander Korniejczuk, delegat
Związku Pisarzy Sowieckich Ukrainy – z misją sowietyzacji form organizacyjnych środowiska
pisarskiego w zajętym przez Armię Czerwoną mieście – obaj znaleźli się na marginesie oficjalnego życia kulturalnego. Aresztowanie nastąpiło w nocy z 23 na 24 I 1940, o godz. 5.30
pisarz został osadzony w celi nr 80 więzienia na Zamarstynowie. Ze Lwowa przewieziono go
do Horodni. Następnie trafił do więzienia NKWD w Czernihowie, gdzie sąd okręgowy skazał
go na 8 lat pozbawienia wolności. Wyrok Parnicki odbywał w Czernihowie (w więzieniu
miejskim), Nowogorodzie, Siewiersku i Kustanaju. W Kazachstanie doczekał się amnestii.
Na wolność wyszedł 27 VIII 1941. W wieczór wigilijny 1941 r. dotarł do Kujbyszewa.
Jan Erdman walczył w obronie Warszawy. Po jej kapitulacji trafił do niemieckiej niewoli, a po wyjściu z niej dotarł przez Słowację na Węgry, skąd został ewakuowany do Syrii.
Wstąpił do utworzonej w kwietniu 1940 Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, która
po kapitulacji Francji znalazła się w Palestynie, wchodząc w skład jednostek brytyjskich na
Bliskim Wschodzie, a od sierpnia do grudnia 1941 uczestniczyła w obronie twierdzy Tobruk
w Libii przed oddziałami niemieckimi Afrika Korps gen. Erwina Rommla. Ślad tego okresu
w swoim życiu Erdman pozostawił w krótkim wspomnieniu o poległym współtowarzyszu
broni, Pers z Brygady Karpackiej, które w 1947 r. ukazało się w jednej z pierwszych publikacji Instytutu Literackiego, jeszcze w Rzymie, zatytułowanej W oczach pisarzy. Wybór
opowieści wojennych 1939–1945. Po wycofaniu się z linii frontu w marcu 1942 Brygada
znów znalazła się w Palestynie, gdzie uległa rozformowaniu, a tworzące ją wcześniej oddziały od września do listopada były przenoszone do Iraku, w którym ostatecznie połączyły się
z Armią Polską na Wschodzie. I w tych właśnie okolicznościach Erdman zakończył swoją
karierę wojskową. W grudniu 1942 został oddelegowany do Kujbyszewa.
Ambasador Stanisław Kot mianował Parnickiego zastępcą attaché prasowego. Do jego
głównych obowiązków należało redagowanie tygodnika (w rzeczywistości nieregularnika)
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„Polska”. Ich zakres znacznie się zwiększył, gdy w lipcu 1942 razem z ambasadorem opuścił
Kujbyszew dotychczasowy attaché prasowy, Ksawery Pruszyński. A było to już po ewakuacji
Armii Polskiej w ZSSR, a więc w okresie wyraźnego pogorszenia się stosunków polsko-sowieckich, o czym świadczyło choćby zamknięcie wszystkich polskich przedstawicielstw terenowych. W październiku 1942 do Kujbyszewa dotarł nowy ambasador, Tadeusz Romer.
Zapowiedział przyjazd następcy Pruszyńskiego – miał nim być Jan Erdman. Po latach
Parnicki nie krył, że wiadomość tę przyjął z mieszanymi uczuciami, bo nie wiedział, jak
ułoży się współpraca między nimi: „on był zawodowym dziennikarzem, a ja byłem tylko literatem, przydzielonym do roboty dziennikarskiej”1. Rzeczywiście, nowy attaché prasowy
miał bardzo bogate doświadczenie w uprawianej przez siebie dziedzinie. Można powiedzieć,
że z bliska śledził kolejne wydarzenia prowadzące do wybuchu drugiej wojny światowej:
w 1933 r. relacjonował dojście Hitlera do władzy, w 1935 r. – plebiscyt w sprawie przynależności państwowej Zagłębia Saary, w 1936 r. – wojnę domową w Hiszpanii, w 1938 r. –
konferencję monachijską i rozbiór Czechosłowacji. W 1939 roku objechał całe Niemcy, obserwując przygotowania Hitlera do agresji na Polskę (wykrył m.in., że żołnierze Werhrmachtu zaopatrywani są w słowniczek niemiecko-polski). Dużą popularność Erdman zdobył jako
dziennikarz sportowy: w 1932 r. był sprawozdawcą na olimpiadzie w Los Angeles, w r. 1936
zaś kierownikiem ekipy sprawozdawców na olimpiadzie w Berlinie. Ta przewaga Erdmana
w znajomości profesji dziennikarskiej nie stała się jednak powodem jakichkolwiek zadrażnień.
Obawy Parnickiego szybko się rozproszyły, o czym sam później zaświadczył:
W rzeczywistości okazało się zupełnie inaczej, niż przewidywałem – współpraca między nami ułożyła się bardzo dobrze; ktoś mógłby powiedzieć, że dlatego, iż jesteśmy tak zupełnie do siebie niepodobni, zaczynając od typu fizycznego, poprzez temperament, aż do sposobu reagowania na wydarzenia2.

Ewentualnym konfliktom zapobiegł też fakt, że ambasador Romer zdecydował się rozdzielić funkcje attaché prasowego i jego zastępcy do spraw kultury. Od tej chwili attaché
prasowy i attaché kulturalny mieli taką samą rangę i byli niezależni od siebie.
Parnicki i Erdman spędzili ze sobą w Kujbyszewie pięć miesięcy: od grudnia 1942 do
początków maja 1943, czyli do ewakuacji Ambasady RP do Iranu po jednostronnym zerwaniu przez władze sowieckie stosunków z rządem generała Władysława Sikorskiego. W nocy
z 5 na 6 V 1943 jej pracownicy opuścili placówkę i specjalnym pociągiem udali się do leżącego niedaleko granicy irańskiej Aszchabadu, w którym wciąż jeszcze funkcjonowała polska
delegatura. Granicę przekroczyli w pięciu osobnych grupach. Nie wiadomo, w której grupie
był Parnicki, natomiast Erdman znalazł się w ostatniej, kilkuosobowej.
I wówczas nie obyło się bez przykrości. Na granicy pracownicy zostali poddani drobiazgowej, poniżającej kontroli osobistej, podczas której musieli się nawet rozebrać do naga. Była to już [...] ostatnia
szykana, jakiej władze radzieckie dopuściły się w stosunku do personelu polskiej misji dyplomatycznej3.

Przez następne miesiące 1943 r. zarówno Parnicki, jak i Erdman przemierzyli cały Bliski Wschód, od Iranu po Egipt. Mieli ze sobą jakiś kontakt, bo jak wynika z listów Parnickiego, imieniny Erdmana 24 VI 1943 obchodzili wspólnie w Damaszku. W tym czasie pisarz
widział w Meszhedzie szyicki meczet z grobem Hasana ibn Alego, wnuka Mahometa, ośrodek
wydobycia turkusów Niszapur, rzekę Tygrys pod Bagdadem, grób Saladyna w meczecie
Umajjadów w Damaszku, miecz Gotfryda z Bouillon w kościele Grobu Świętego w Jerozolimie, Nil pod Kairem, piramidę Cheopsa w Gizie. Był to jednak dla niego przede wszystkim
okres intensywnej pracy nad Srebrnymi orłami, które ukazały się w dwóch tomach w dzia-

1
2
3
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T. P a r n i c k i, Historia w literaturę przekuwana. Warszawa 1980, s. 16.
Ibidem.
B. S z u b t a r s k a, Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943. Warszawa 2005, s. 174.
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łającym w Jerozolimie wydawnictwie przy dwutygodniku „W Drodze”, ale już po wyjeździe
pisarza do Londynu (t. 1 w 1944, t. 2 w 1945 roku).
W roku 1944 zakończył się etap bliskowschodni w życiu Parnickiego i Erdmana. Autor
Srebrnych orłów wyruszył z Suezu do Liverpoolu na okręcie „Orontes”, wiozącym wojska
brytyjskie, natomiast jego przyszły korespondent wyjechał do Nowego Jorku, aby stanąć na
czele redakcji czasopisma „Polish Facts and Figures”, wydawanego przez Polish Information
Center (PIC), agendę rządu polskiego w Londynie. Spotkali się jeszcze w lipcu 1944, kiedy
Parnicki w drodze do Meksyku, w którym miał objąć funkcję attaché kulturalnego w Poselstwie RP, zatrzymał się w Stanach Zjednoczonych. Poznał wówczas Martę Wańkowiczównę,
z którą Erdman zamierzał wziąć ślub, co we wrześniu nastąpiło. Marta Erdman (1921–1982)
była młodszą córką Melchiora Wańkowicza, bohaterką jego reportażu Na tropach Smętka
(1935) i powieści Ziele na kraterze (1951; wyd. krajowe: 1957). Pisarsko zadebiutowała
w wieku 14 lat relacjami ze spływu kajakowego po rzekach i jeziorach Pojezierza Mazurskiego w Prusach Wschodnich, ukazującymi się na łamach „Płomyka”. Po maturze w r. 1938 wraz
z siostrą odbyła wyprawę rowerową po Francji (Lille, Paryż, Vichy, Grenoble, Marsylia,
Cassis, Cannes, Monte Carlo, Les Sablettes). Sprawozdania z niej siostry publikowały w „Kurierze Porannym”. Po wakacjach Marta rozpoczęła naukę w Institut Français we Fryburgu
w Szwajcarii (uzyskała dyplom nauczyciela języka francuskiego). Do Polski wróciła (przez
Holandię i Szwecję) we wrześniu 1939, w pierwszych dniach wojny. Podczas kampanii wrześniowej pracowała w szpitalu w Chełmie. Następne miesiące spędziła w Warszawie. W marcu 1940 przez Wiedeń i Rzym wyjechała do Rumunii. 24 III 1940 dołączyła do ojca w Bukareszcie. Tutaj spisywała wspomnienia z września 1939 i wygłaszała odczyty na ten temat po
polsku i francusku. W maju 1940 wyjechała pociągiem do Genui, z której drogą morską
udała się do Stanów Zjednoczonych. Na początku zamieszkała u rodziny przyjaciółki w Filadelfii. Podjęła naukę w Holy Child College w Rosemont, gdzie – w okresie dwuletniego
pobytu – stworzyła siatkę uczennic wysyłających paczki do polskich żołnierzy osadzonych
w obozach jenieckich, organizowała wieczory polskie, dawała odczyty po polsku i angielsku,
publikowała w prasie polsko- i angielskojęzycznej. Napisała i wydała książkę W szpitalu pod
dwoma okupacjami (Chicago 1941). Po ukończeniu college’u otrzymała licencjat z języka
angielskiego. W roku 1943 rozpoczęła studia prawnicze na University of Pennsylvania w Filadelfii, na którym w 1944 r. uzyskała magisterium na podstawie rozprawy o traktacie ryskim.
Już podczas studiów podjęła pracę w Polish Information Center. I tu właśnie spotkała Jana
Erdmana.
Korespondencja Teodora Parnickiego z Janem i Martą Erdmanami rozpoczęła się pod
koniec 1944 r. od – najprawdopodobniej – dwóch osobnych listów świeżo poślubionych
małżonków do pisarza. Zakończyła się w połowie 1946 r. listem Parnickiego, który od lutego nie mógł się doczekać odpowiedzi. Przypadła na okres szczególny w jego życiu, kiedy
musiał podjąć istotne decyzje co do swojej przyszłości. 5 VII 1945 państwa współrozstrzygające wraz ze Związkiem Sowieckim o powojennej mapie Europy, Wielka Brytania i Stany
Zjednoczone, uznając narzucony przez niego Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej za realizację postanowień konferencji jałtańskiej, cofnęły akceptację w stosunku do legalnego
rządu Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie, a tym samym podległe mu placówki skazały na
likwidację. Poselstwo RP w Meksyku zakończyło swoją działalność 9 VII. Parnicki stanął
przed dylematem: wracać do kraju czy pozostać na emigracji (w podobnej zresztą sytuacji
znaleźli się Erdmanowie jako pracownicy nowojorskiego Polish Information Center).
Listy Parnickiego z tego czasu dają wgląd w motywacje, jakimi się kierował, odrzucając
myśl o powrocie, mimo że wiele okoliczności z jego punktu widzenia przemawiało na jej
korzyść. Przede wszystkim powojenny ład w Europie zdawali się przyjmować do wiadomości
(jeśli nie akceptować) ludzie, z jednej strony, odgrywający do tej pory ważne role w polskiej
polityce, a z drugiej – jakoś mu bliscy. Stanisław Kot, były ambasador RP w Moskwie–Kujbyszewie, były minister stanu na Bliskim Wschodzie i były minister informacji i dokumen-
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tacji w kolejnych rządach londyńskich, poparł decyzję Stanisława Mikołajczyka o wejściu
do kontrolowanego przez komunistów Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Sam został
ambasadorem w Rzymie. Ksawery Pruszyński, attaché kulturalny w Ambasadzie RP w ZSSR,
utalentowany pisarz, przyjął funkcję posła nadzwyczajnego w Holandii, a nieco wcześniej
– w takich swoich książkach, jak Russian Year (New York 1944) i Margrabia Wielopolski
(London 1944) – przygotował grunt dla uzasadnienia wolty politycznej dokonanej przez reprezentowany przez siebie odłam emigracji niepodległościowej. Kiedy Parnickiego doszły
pogłoski, że Kot zostanie ambasadorem przy Watykanie, miał nawet „chwilę wahania” i „parę
bezsennych nocy”, bo wydawało mu się, że dołączając do niego, stanąłby przed szansą
urzeczywistnienia swojej „idée fixe na punkcie powrotu wschodniego chrześcijaństwa” i zaspokojenia „ambicji udziału w tworzeniu procesu dziejowego owego powrotu” (list 10). Był
to jeszcze czas, kiedy – podobnie jak przed wojną – zakładał, że to właśnie humanizm katolicki jest główną siłą zdolną do przeciwstawienia się ideologiom kolektywistycznym, wymierzonym w podmiotowość człowieka4. Swoje stanowisko w tej sprawie Parnicki z czasem
zrewiduje (początek tego procesu wyznaczą m.in. listy od ks. Waleriana Meysztowicza,
o których pisarz wspomina w korespondencji z Erdmanami). W roku 1945 wciąż jednak
uważał, że pozyskanie przez Kościół rzymskokatolicki wsparcia ze strony prawosławia uczyniłoby go bardzo groźnym przeciwnikiem dla komunizmu jako ideologii, która właśnie
w r. 1945, dzięki stacjonowaniu Armii Czerwonej w Berlinie i Wiedniu, Rydze i Tallinie,
Wilnie, Mińsku i Kijowie, Warszawie, Pradze i Budapeszcie, przeżywała największy chyba
triumf w całych swoich dziejach. Parnicki zakładał, że los nieuchronnej konfrontacji między
Zachodem a Związkiem Sowieckim rozstrzygnie się na płaszczyźnie ducha. Dlatego tak źle
reagował na próby militaryzacji katolicyzmu, a więc upodobniania go do wroga, z którym
miał się zmierzyć, przez propagowanie duchowości krucjat, o co oskarżał nieprzejednaną
część emigracji, uosabianej według niego przez generała Władysława Andersa.
Do powrotu do Polski mogły Parnickiego skłonić także powody osobiste. Co prawda,
miasto jego młodości, Lwów, znalazło się w granicach ZSSR, ale żona Elżbieta, z którą został
rozdzielony w jedną z nocy styczniowych r. 1940, po wojnie w wyniku tzw. repatriacji trafiła najpierw do Krakowa, później na Dolny Śląsk: początkowo do Świdnicy, a w końcu do
Wrocławia. Pisarz nie widział większych szans na ściągnięcie jej za ocean, zdawał zaś sobie
jednocześnie sprawę, że przedłużające się o kolejne lata oddalenie od siebie będzie skutkowało ostatecznym rozpadem ich związku. Dotkliwość sytuacji, w jakiej się znalazł, ujawniała się jeszcze wyraźniej na tle korespondencji z Erdmanami, szczególnie – zawartych w niej
napomknień na temat ich życia małżeńskiego, budowania domu na obczyźnie, oczekiwań
na narodziny pierwszego dziecka. To poczucie osamotnienia w przypadku Parnickiego niewątpliwie potęgowało żywione przez niego od dawna przekonanie, że rzeczywisty związek
między mężczyzną a kobietą musi się opierać na głębokim porozumieniu duchowym i że on
jako mężczyzna i pisarz potrzebuje kobiety, która odgrywałaby wobec niego rolę najbliższe-
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Przy okazji omówienia powieści Bez oręża Z. Kossak-Szczuckiej pisał T. P a r n i c k i (Literatura
piękna katolickiego humanizmu. „Przegląd Powszechny” t. 218 á1938ñ, nr 4, s. 41–42): „Co właściwie będziemy nazywali h u m a n i z m e m k a t o l i c k i m? Przede wszystkim ideę głoszącą, że
pełnię rozwoju osiąga o s o b o w o ś ć l u d z k a w katolicyzmie. Dalej sumę teoryj filozoficznych
i estetycznych widzących w katolicyzmie najlepszą szkołę poznania i s t o t y c z ł o w i e k a jako
przedmiotu badania i przedmiotu sztuki. Wreszcie szereg prądów i zjawisk literackich, które ortodoksyjnie katolicką postawę świata i człowieka łączą z pietyzmem dla wszelkich formalnych zdobyczy kultury humanistycznej dawnego typu (antymetafizycznej, antropocentrycznej) – także i tych,
które formowały się poza obrębem kultury katolickiej, ba, nierzadko nawet w walce z nią... Do
powyższych elementów dodajmy kierunki ideowe i artystyczne, dla których istota humanizmu
mieści się w humanitaryzmie – to realizacja ewangelicznej nauki o miłości bliźniego, przejawiającej
się w aktualnej praktyce w zwalczaniu wszelkiego barbarzyństwa i terroru”.
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go doradcy. Miał też świadomość, że zerwanej więzi nie zastąpi mu bliskie środowisko intelektualno-duchowe, bo tego również był pozbawiony. To zresztą problem, z jakim borykał
się przez całe życie, tyle że wcześniej mógł liczyć na pełne zrozumienie ze strony przynajmniej
garstki ludzi. Ich lista nie jest długa. Byli na niej: Konstanty Symonolewicz (przed wojną)
oraz Stanisław Kot i Władysław Neuman (w czasie wojny). „No, ale trudno, trzeba przyzwyczaić się wreszcie być wiecznie samotnym i nie uważać cieni za rzecz uchwytną...” – pisał
Parnicki melancholijnie (list 8).
Wreszcie ostatnia, ale też chyba najbardziej fundamentalna sprawa. W lipcu 1945 Parnicki stanął przed problemem zapewnienia sobie finansowych podstaw egzystencji. Musiał
zastanowić się, w jakiej mierze jest w stanie w swojej twórczości wyjść naprzeciw oczekiwaniom czytelników przebywających na emigracji; w jakiej mierze jest władny zaspokoić ich
potrzeby. Od nich wszak będzie zależało, czy uzyska środki potrzebne do życia. Jego doświadczenia pod tym względem nie były budujące. Dowodzi tego choćby relacja ze spotkania,
jakie odbył z prezesem najprężniejszej organizacji reprezentującej polskich emigrantów,
czyli Kongresu Polonii Amerykańskiej:
Orientuję się [...], czym jest Polonia – mój typ umysłowy nie dla nich – moje ujęcie spraw kultury
nie będzie się im podobało, a ja na kompromis nie pójdę.
[...] przywódcom jej nie przychodzi do głowy – przywódcom organizacji o blisko 40-tomilionowym
majątku – zapytać mnie: – Panie, a może my byśmy mogli Panu pomóc w Pańskiej pracy jako powieściopisarza? [...] Ale takich pytań mnie nie stawiają: widocznie Parnicki-powieściopisarz Polonii nie
interesuje. [list 13]

Z listów do Erdmanów wynika, że Parnicki przez dwa pierwsze lata pobytu w Meksyku
sporo pisał, jakby gorączkowo poszukując takiego tematu i takiego sposobu jego ujęcia,
który pozwoliłby mu zachować wierność sobie, a jednocześnie stać się pisarzem akceptowanym przez polską emigrację. W listach wspomina o pracy nad powieścią o Konstantynie
I Wielkim i Minerwinie, o Mojżeszu i Helenie trojańskiej, nad drugą częścią Aecjusza, ostatniego Rzymianina, a przede wszystkim – nad powieścią współczesną Powrót Światowida
i powieścią z dziejów Stanów Zjednoczonych. Ten ostatni projekt – przedsięwzięty za radą
Ludwika Seidenmana z Nowego Jorku – należy już zresztą uznać za przejaw pewnej desperacji. Wyraźnie Parnicki podjął się go z myślą o zaistnieniu na amerykańskim rynku czytelniczym, przyjmując opinię Seidenmana, że tylko ono jest w stanie stworzyć mu warunki
do kontynuacji własnej drogi pisarskiej. Akcja powieści miała toczyć się w Nowym Orleanie
w latach wojny amerykańsko-brytyjskiej (1812–1815), z pewnymi nawiązaniami do poprzedzającej ją dekady, która rozpoczęła się od zakupu przez Stany Zjednoczonych całej Luizjany od Francji napoleońskiej (1803). Parnicki wykazywał się daleko idącą otwartością na
sugestie Seidenmana, który oczekiwał od niego m.in., że zrezygnuje z charakterystycznej
dla siebie wiwisekcji wewnętrznej bohaterów na rzecz atrakcyjnej fabuły i bogatego tła
społeczno-obyczajowego. Chociaż współpraca ta od początku źle rokowała – Seidenman
zastrzegł bowiem, iż Parnicki ma „pilnować książki przed samym sobą”5 – pisarz bardzo
zapalił się do tego pomysłu, mimo że wcześniej historią Stanów Zjednoczonych się nie zajmował. W lutym 1946, mając już jedną trzecią powieści za sobą, planował, że ukończy ją
w maju. Ostatecznie jednak przerwał pracę nad nią. Wpływ na to mogły mieć problemy
z dostępem do źródeł i opracowań historycznych – lecz pamiętać należy, że na zapoznanie
się z epoką poświęcił Parnicki aż 7 miesięcy intensywnych studiów6. Nie da się wszakże
5

6
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L. S e i d e n m a n, list do T. Parnickiego, z 23 XI 1945 (maszynopis). Korespondencja przechowywana jest w Archiwum mecenasa Ludwika Seidenmana w Józef Piłsudski Institute of America
w Nowym Jorku. Obejmuje ona listy z lat 1943–1945 (według oznaczenia katalogowego – w rzeczywistości w zbiorze są też listy z 1946 r.) i znajduje się w zespole nr 121 o sygn. 21.
W liście do Seidenmana z 28 VII 1946 T. P a r n i c k i zwraca się do swojego nowojorskiego „agen-
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wykluczyć, iż Parnicki uświadomił sobie, że Seidenman jako jego ewentualny agent literacki w Stanach Zjednoczonych wymagał od niego zbyt daleko idących kompromisów. Pisarz
bowiem wyraźnie nie chciał ulec w sprawie zakończenia powieści. Seidenman upierał się
przy happy endzie, natomiast Parnicki uważał, że czytelnik amerykański jest już wystarczająco dojrzały, aby zaakceptować powieść, która wymykałaby się konwencji popularnego
romansu.
Wiele zatem okoliczności w latach 1944–1946 przemawiało za powrotem do Polski.
Dlaczego więc Parnicki postanowił pozostać na emigracji? Najprostsza odpowiedź, jaka się
nasuwa, jest taka, że wynikało to po prostu z konkretnego zamierzenia pisarskiego. Listy
Parnickiego do Jana i Marty Erdmanów potwierdzają to, co już było wiadomo: że minister
Kot nieprzypadkowo skierował go na placówkę do Meksyku7. Nieoficjalnym niejako powodem
jego znalezienia się w tym właśnie miejscu był bowiem pomysł napisania powieści na tle
historii konkwisty:
przyjechałem do Meksyku jako do krainy tyloletnich marzeń, aby zrealizować młodzieńczy jeszcze pomysł
powieści o Cortésie i uroczej Azteczce, doñi Marinie... byłoby nonsensem, ba, upokorzeniem i klęską
niezrealizowanie tego planu. Czas jakiś więc muszę tu jeszcze zostać... m u s z ę... [list 7]

Wola urzeczywistnienia owego projektu – a jednocześnie spłacenia długu wdzięczności
wobec darzonego przez siebie wielkim szacunkiem profesora – wymagała zatem od Parnickiego odrzucenia wszelkich planów wiążących się z koniecznością wyjazdu, choćby do Stanów Zjednoczonych, nie mówiąc już o przemieszczeniu się na Stary Kontynent, w tym także
do Polski. Listy do Erdmanów zdają się jednak rzucać światło na głębsze pokłady motywacji
Parnickiego, który postanowił mimo wszystko nie wracać do kraju. Otóż od powojennej
Polski, która znalazła się w strefie wpływów Związku Sowieckiego, odpychało go, paradoksalnie, szczere umiłowanie kultury rosyjskiej. Uformowany w niej, stał się jej znawcą i miłośnikiem. Przed wojną dużą część swojej aktywności krytycznoliterackiej poświęcał literaturze rosyjskiej i sowieckiej. W jednym z listów znajduje się znamienne wyznanie, że „jeżeli
chodzi o zagranicę”, najbliżej mu „psychicznie (choć nie myślowo)” do Rosji, tyle że do tej,
która „się skończyła w r. 1917... a najściślej mówiąc, do tej, co trwała od lutego do października 1917... I może do Rosji Dostojewskiego z problemami religijno-metafizyczno-psychopatologicznymi...” (list 7). Niewątpliwie problematykę polsko-rosyjską w latach wojny i bezpośrednio po niej Parnicki przeżywał bardzo osobiście. Jego dwoistość pod tym względem
utrwalił we wspomnieniu z pobytu w Kujbyszewie Józef Czapski:
Większość godzin dnia spędzałem u chorego wówczas pisarza Parnickiego, w jego pokoju w [...]
Grand Hotelu. Znał on na pamięć ogromną ilość wierszy polskich i rosyjskich, Słowackiego przede
wszystkim, ale i Błoka, Biełego, Tuwima, Lechonia, aż do Wittlinowskiego tłumaczenia Homera.
Pokój miał stare pożółkłe obicia, na środku pokoju wisiała jedna licha lampka elektryczna. [...]
Parnicki leżał w wymiętej pościeli, żółty, nieogolony, i deklamował przede mną mieszankę polskich
i rosyjskich, zawsze najpiękniejszych wierszy, godzinami. Jakaż była zgoda w tej republice poetów! Jak
lotny, muzyczny język Biełego, Błoka wiązał się ze Słowackim, a Tuwim dotykał Puszkina i Błoka. Wy-

7
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ta” z prośbą o wypłacenie 200 dolarów za drugie wydanie Aecjusza, ostatniego Rzymianina w „Royu”.
Pisze: „O ile pozostałe argumenty zawiodą, możesz rzucić na stół karty w sprawie powieści »amerykańskiej«: z listów moich do Ciebie znasz zarys przewidziany treści i problemy – opowiedz im
o tym, żem przez 7 miesięcy gruntownie studiował epokę... Postaw sprawę jasno: o ile mi nie dadzą
teraz pieniędzy, zgodnie z ich żądaniem dam im kolejne 3 książki, ale z wyłączeniem amerykańskiej;
o ile dadzą te 200 dolarów – mogę już teraz podpisać zobowiązanie, że u nikogo powieści »amerykańskiej« nie będę drukował, jak tylko w »Royu«”.
Zob. „Jak co roku, tak i tym razem w dzień wigilijny...” Listy Teodora Parnickiego do Stanisława
Kota z lat 1933–1962. Oprac. Z. P i e t r z y k. „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 4, s. 236, 245.
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chodziłem z tego pokoju późną nocą jak pijany, jak urzeczony poezją, powtarzając sobie te strofy skrzydlate tylko co usłyszane, strofy, które i tam umiały dotrzeć i uszczęśliwiać8.

Jeszcze w Ambasadzie RP w Kujbyszewie Parnicki snuł plany ułożenia powojennych
stosunków między dwoma państwami. Ostatnim zadaniem, jakie w niej wykonał przed
ewakuacją, było przygotowanie memorandum w tej sprawie, zatwierdzonego przez ambasadora Romera i przesłanego do Londynu. W latach 1941–1943 wypracowanie jakiegoś modus
vivendi widocznie wydawało się Parnickiemu możliwe. W roku 1945 – po Teheranie i Jałcie
– już nie miał złudzeń.
Proces dziejowy wykopał między mną a Heleną U[sijewicz] przepaść zaiste głębszą i szerszą niż
Atlantyk. Ale szerszą niż Atlantyk okazuje się też być ulica Paseo de la Reforma – Natalia [Aszkenazy-Drohojowska] mieszka w hotelu po drugiej stronie ulicy, a dalej mi do niej, niż gdy była w Londynie...
Oczywiście, jeśli zechce ze mną się spotkać na gruncie neutralnym – spotkam się z nią b[ardzo] chętnie.
Ale jej się nie śpieszy. Czyżby czekała, że ja się zgłoszę? Nie mogę. Powinna to zrozumieć. M.in. i to, że
właśnie jako przysięgły rusofil nie mogę aprobować w Polsce takiej sytuacji, która tylko pogłębia nienawiść między Polakami a Rosjanami. [list 11]

W komunistycznej Polsce pisarz nie widział więc dla siebie roli do odegrania. Człowiek
z jego tożsamością mógł szukać spełnienia tylko poza krajem.
Świat powojenny Parnicki postrzegał jako arenę swoistej psychomachii, w której emigracja może odnieść zwycięstwo tylko pod warunkiem, że zdobędzie się na wysiłek w pracy
intelektualnej, twórczej. W odpowiedzi na wieści, że jego bliżsi i dalsi znajomi szukają – nie
mających nic wspólnego z tak rozumianym celem wychodźstwa – sposobów ułożenia sobie
życia, pisał:
a że z uporem maniaka trwam przy swym (nikomu niepotrzebnym, jak pewnie większość sądzi) powieściopisarstwie historycznym – to, widzisz, w tym, poza osobistym upodobaniem, jest pewna szersza
idea: zdaje mi się, że Bieruta e t c. wcale nie zmartwi, jeśli np. Erdman dobije się majątku w gospodarce rolno-hodowniczej – Seidenman w handlu – moi b[yli] koledzy z P[oselstwa] z Meksyku, Stebelski,
major Dobrowolski – w aptekarstwie; nie, jego tylko ucieszy, że tych ludzi ubyło – choćby chwilowo –
w m y ś l o w e j robocie Polski dobrowolnie emigranckiej... Otóż ja – ostatkiem, co prawda, sił psychicznych – próbuję, by n i e ubyć... Czy mi się uda? nie wiem... [list 16]

To uparte trzymanie się statusu polskiego powieściopisarza historycznego brało się
zresztą u Parnickiego nie tylko z pewnego rodzaju karności, nie dopuszczającej myśli o dezercji z pola walki. Wynikało ono z głębokiego przeświadczenia, że jedynie w ten sposób jest
on w stanie zachować wierność wobec własnej tożsamości, co uważał za istotniejsze nawet
niż samo życie:
Nie wiem, czy nie przesadnie oceniam wartość swej twórczości, ale poza twórczością nie widzę
w sobie absolutnie żadnej już wartości, dla mnie samego nawet zasługującej na zabiegi, by z a w s z e lk ą c e n ę „przetrwać”... Życie ma sens o tyle tylko, o ile można żyć, tak jak się chce żyć... Jeżeli nie
można b y ć s o b ą, to po co b y ć?! [list 7]

I chyba właśnie w wierności należy lokować odpowiedź na pytanie o motywy skłaniające Parnickiego do wybrania w 1945 r. losu pisarza emigracyjnego – wierności wobec własnej
tożsamości, uformowanej w efekcie procesu polonizacji9, którego kulminacyjny moment

8
9
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J. C z a p s k i, Na nieludzkiej ziemi. Wyd. rozszerz. Paris 1984, s. 126.
O swojej polonizacji Parnicki opowiadał w wykładach na Uniwersytecie Warszawskim. Po wybuchu
pierwszej wojny światowej, w r. 1915, ojciec pisarza, przebywający z rodziną w Rosji, aby nie trafić

2017-12-14 14:34:45

178

materiały i notatki

stanowiło rozpoznanie w sobie powołania do odnowienia polskiej powieści historycznej.
Punktem wyjścia była kultura rosyjska, a punktem dojścia kultura polska. Parnicki pozostawał człowiekiem kulturowo rozdwojonym, ale tworzywem jego ekspresji artystycznej stał
się ostatecznie język polski, podobnie jak był on tworzywem tych dzieł, które odegrały największą rolę w doprowadzaniu go do polskości: Króla-Ducha Juliusza Słowackiego oraz
Ogniem i mieczem i Quo vadis Henryka Sienkiewicza. W gruncie rzeczy chodziło więc o wierność wielkim poprzednikom i całej stojącej za nimi tradycji kulturalnej, z którą Parnicki się
identyfikował. Pamiętając, jak szybko postępowała sowietyzacja życia kulturalnego we
Lwowie w pierwszych miesiącach po zajęciu go przez Armię Czerwoną 10, pisarz nie mógł
liczyć, że po 1945 r. będzie można jej zapobiec. Wierność tej tradycji kazała mu w emigracji
widzieć jedyną szansę na jej ocalenie. Było jednak coś szczególnego, co zobowiązanie do
zachowania wierności w nim potęgowało. Chodzi o kompleks żydowskiego pochodzenia:
ciąży na mnie, silniejszy może niż na kim innym, obowiązek w i e r n o ś c i, a to ze względu na ratowanie
honoru krwi, co płynęła w żyłach mojej matki – bo na ogół ludzie tej krwi nie mają wiele zrozumienia
dla elementu w i e r n o ś c i. Niestety, to fakt, i nie można zaprzeczać jego istnieniu, choćby i znalazło
się takie czy owo usprawiedliwienie... [list 11]

Można powiedzieć, że inaczej być nie mogło, trudno bowiem byłoby się spodziewać,
iż w listach Parnickiego, w których tak ważne miejsce zajmuje kwestia tożsamości, nie da
w końcu znać o sobie kompleks mieszańca, niezwykle istotny, niemal fundamentalny, dla
całej twórczości pisarza.
Teodor Parnicki pozostał w Meksyku do 1967 roku. Za sprawą Końca „Zgody Narodów”
(1955), Słowa i ciała (1960) oraz Nowej baśni (1962–1970) zrealizował swój plan odnowy
polskiej powieści historycznej. Prace nad piątym tomem Nowej baśni, pt. Wylęgarnie dziwów
(1968), zamknął 16 VI 1967 na statku PLO „Polanica” w drodze do Polski, tom szósty, Palec
zagrożenia (1970), napisał w latach 1968–1969, już w Warszawie.
W życiu Jana i Marty Erdmanów też się sporo działo. W roku 1950 sprzedali oni farmę
w pobliżu Lakewood, w stanie New Jersey, którą prowadzili od 1945 roku. W latach 1954–1958
Jan przebywał z rodziną (Martą i córkami) w Niemczech Zachodnich jako zastępca kierownika sekcji polskiej monachijskiej filii „Voice of America”. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych, od 1962 do 1972 r., był redaktorem naczelnym polskiej edycji miesięcznika „Ameryka”. Marta w latach 1960–1968 współpracowała z działem wydawniczym National Planning
Association w Waszyngtonie. Pod koniec lat sześćdziesiątych uczestniczyła w projekcie
sponsorowanym przez Carnegie Corporation dotyczącym relacji między agendami rządowymi a biznesem. Pisała dla „Kultury”, „Wiadomości” i „Freehold Transcript” (New Jersey). Na
początku lat siedemdziesiątych Erdmanowie zamieszkali w wyremontowanym przez siebie
wiejskim domu w Middlefield w stanie Nowy Jork. W roku 1974 Marta Erdman przyjechała
do Polski na pogrzeb Melchiora Wańkowicza. Na początku lat osiemdziesiątych Jan Erdman
bywał w Polsce w związku z pracą nad książką o swoim szwagrze, podpułkowniku Macieju
Kalenkiewiczu, pseudonim Kotwicz, cichociemnym, dowódcy Okręgu Nowogródek Armii
Krajowej, która ukazała się pt. Droga do Ostrej Bramy (Londyn 1984). 1 I 1984 odwiedził
Parnickiego. Pozostał po tym ślad w dzienniku pisarza:

10
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jako poddany cesarza niemieckiego do obozu, wystarał się o dokumenty, że jest Polakiem. „I tak,
proszę państwa, nabyłem świadomość, że jestem dzieckiem polskim. Jeszcze przez kilka lat ta
»polonizacja« była na kredyt, dopiero różne przejścia w moim życiu, które doprowadziły mnie aż do
kolonii polskiej w Charbinie, sprawiły, że znalazłem się na drodze do prawdziwej polonizacji”
(P a r n i c k i, Historia w literaturę przekuwana, s. 316).
Zob. A. D o b r o w o l s k i, „Inżynierowie dusz”. Uwagi Parnickiego do wspomnień Borwicza. „Zeszyty Historyczne” z. 144 (2003).
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Niespodziewana wizyta przybyłego ze Stanów Zjednoczonych J a n a E r d m a n a [...]. Piłem wódkę (smorodinówkę [...]).
Piłem też czerwone wino, ale „odrzucało” mnie od niego11.

Za udostępnienie rękopisów listów Teodora Parnickiego oraz wszelką pomoc autorzy opracowania dziękują wnukowi Marty i Jana Erdmanów, Panu Dawidowi Walendowskiemu. Za
udzielenie zgody na publikację listów, okazaną życzliwość, pomoc i wsparcie wyrażamy
szczególną wdzięczność Pani Eleonorze Parnickiej (1922–2017). Ponadto dziękujemy wnuczce Zofii Kossak, Pani Annie Fenby Taylor, za gościnność i udostępnienie na spotkanie z panem Dawidem Walendowskim – w ostatniej fazie przygotowywania korespondencji – pracowni w Dworku Kossaków w Górkach Wielkich na Śląsku Cieszyńskim. Wszystkie cytaty
z listów Teodora Parnickiego do Konstantego Symonolewicza pochodzą z pracy doktorskiej:
Tomasz Markiewka, Lwowskie lata Teodora Parnickiego w jego listach do Konstantego Symonolewicza (Uniwersytet Śląski 2002); ich rękopisy znajdowały się od lat siedemdziesiątych w. XX w zbiorach prywatnych Zygmunta Lichniaka (1925–2015), w 2016 r. zostały
przekazane do działu zbiorów specjalnych Biblioteki Jagiellońskiej. Kwerenda dr. Tomasza
Markiewki w Józef Piłsudski Institute of America w Nowym Jorku, dotycząca wykorzystanych
w niniejszym opracowaniu listów Teodora Parnickiego do Ludwika Seidenmana, możliwa
była dzięki stypendium The Kosciuszko Foundation oraz finansowemu wsparciu The Cleveland State University (USA).
W publikowanych tu listach modernizujemy pisownię oraz interpunkcję, zachowując jednakże pewne
cechy charakterystyczne, jak końcówki dodawane do liczebników (2-gi, 50-ciolecie) czy duże litery stosowane (niekonsekwentnie) przez Parnickiego ze względów grzecznościowych oraz w tytułach dzieł literackich, jak też używane w nadmiarze myślniki. Podkreślenia oddajemy drukiem rozstrzelonym. Autor
używał wyłącznie nawiasów okrągłych – w wypadku wystąpienia nawiasów drugiego stopnia posługujemy
się nawiasami kątowymi á ñ. W nawiasach kwadratowych [ ] umieszczamy rozwinięcia skrótów (łącznie
ze skrótami w zapisach dat), a także nazwiska osób wymienionych tylko z imienia. Częste u Parnickiego
dopiski na marginesach ujęte zostały w klamry { }. Ujednolicono układ nagłówków i podpisów.

1
26/XII [19]44
Mój Kochany!
Listy Twój i P. Marty przyszły w jak najwłaściwszej chwili: w chwili takiej depresji
p s y c h i c z n e j, j a k i e j n i e p r z e ż y w a ł e m c h y b a j e s z c z e n i g d y,
a z n a s z m n i e, n a j a k i e m n i e (choćby w Kujbyszewie1) było stać... Kister2
pisał do mnie bardzo zwięźle: „książka mi się bardzo podoba. Ale przed przeczytaniem drugiego tomu nie mogę powziąć żadnej decyzji”3. A więc Wasze 2 listy to
istotnie „Gwiazdka” nie byle jaka!
Dziękuję Ci za troskę o moje kłopoty, m.in. pieniężne. Ale nie ma się czym
przejmować: kiedyś Marian Strumiłło4 powiedział, że gdybym miał 400 funtów
miesięcznie, to bym tak samo wszystko wydawał szybko, zaciągał długi i tkwił
w wiecznych kłopotach... Z tego nigdy prawdopodobnie nie wyjdę, chyba że będę
miał p r z y s o b i e kogoś, kogo bym chciał i musiał utrzymywać, a kto ze swej
11
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T. P a r n i c k i, Dzienniki z lat osiemdziesiątych. Notatki o własnej pracy literackiej. Wstęp Z. L i c hn i a k. Słowo o autorze dzienników oraz oprac. T. M a r k i e w k a. Kraków 2008, s. 391.
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strony pilnowałby mnie, abym nie robił głupstw... Ale nikogo takiego nie mam –
jestem bardzo samotny...5
Cieszę się, gdy moja twórczość znajduje uznanie u ludzi, których opinia jest
naprawdę cenna i istotna – ale gdybyż ci ludzie zdawali sobie sprawę, ile mnie
kosztuje ten wysiłek twórczy... ile płacić trzeba z „pełni człowieczeństwa” za możność
zdobycia się na taki wysiłek... Nie masz pojęcia, jak się dziwaczeje i wykoszlawia,
gdy się jest opętanym przez świat wizyj i problemów... I jak to męczy!
A najwięcej męczy ciągły niepokój, że nie będzie się miało czasu i możności
zrealizować do końca własne wizje twórcze: lada bowiem chwila porazić może cios
Boga Trwogi na Czarnych Szlakach6... boga, ironicznie uśmiechniętego... Jakże
zazdroszczę Tobie, gdy piszesz: „gdzieś koło września spodziewamy się przenieść
do większego mieszkania”. Wrzesień!... A ja nie wiem, czy jeszcze jutro będę mógł
kontynuować kolejny rozdział Buntu Marii Młodszej7 – bo przecież cios (taki czy
owaki) nadejść może lada sekunda...
Z Londynu nikt do mnie nie pisze: niepokoję się o nich tam, głównie o Ludwika
[Seidenmana]8, Rojka9, p. Kossowską10, Profesora [Kota]11...
Dorocznym zwyczajem włożyłem na Wilję „kocią” koszulę: tę, którą dał mi Profesor ze swych własnych, gdym – w sam dzień Wilii 1941 – przybył do Ambasady
z Kustanaju12 {mając na sobie pod ubraniem, zamiast koszuli, piżamę...}13... Zniszczona już jest bardzo, tak że wkładam ją tylko raz w roku na jeden wieczór...
{Załączam tu list do Pani Marty. Ciekawe, że żadne z Was nie dało podpisu na
swym ostatnim liście. Czy pani Marysia14 wciąż żywi do mnie wrogie uczucia? Którejś nocy śniła mi się wielokrotnie (budziłem się coś ze 3 lub 4 razy, a gdym zasypiał znowu, zawsze śniła mi się).}15
{Czy mógłbyś mi wyjaśnić, dlaczego Krysia – wyraźnie demonstracyjnie – przestała „mnie znać”?}16
{Ściskam Ciebie, Janku, bardzo serdecznie – już chciałem napisać, że dobrze
by było, gdybyśmy mogli znowu się z sobą zobaczyć, ale złapałem się za język:
dziwaczeję bowiem coraz bardziej, muszę być nawet dla przyjaciół coraz bardziej
męczący – więc może lepiej, by głos mój do tych, którzy są mi bardzo bliscy, dochodził z daleka...}17
Teodor
Pojedyncza karta papieru średniej grubości o wymiarach 21 × 27,5 cm, zapisana obustronnie ciemnogranatowym atramentem. Pismo duże i czytelne, średnie odległości między linijkami tekstu. Szeroki
lewy margines. Dopiski na lewym marginesie karty recto i verso w układzie pionowym. U dołu karty
recto dopisek oddzielony linią oraz uzupełnienie oznaczone strzałką.
1
2
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Jan Erdman i Teodor Parnicki pracowali razem w Ambasadzie RP w Kujbyszewie od 10 XII 1942
do maja 1943.
Marian K i s t e r (1897–1958) – wydawca, w latach 1924–1939 współwłaściciel (razem z Melchiorem
Wańkowiczem) i dyrektor Towarzystwa Wydawniczego „Rój”. Parnicki opublikował w „Roju” broszurę historyczno-biograficzną Czan-Tso-Lin (1931) i powieść Aecjusz, ostatni Rzymianin (1937).
W czasie wojny działalność wydawnictwa została wznowiona w Nowym Jorku – najpierw jako „Roy
in Exile”, a następnie „Roy Publishers”. Jako pierwsze książki w okresie nowojorskim zostały wydane tomy poetyckie: K. W i e r z y ń s k i e g o Róża wiatrów (1942) i J. T u w i m a Wybór wierszy
(1942). Dużym sukcesem firmy było opublikowanie w 1943 r. tłumaczenia powieści Z. K o s s a k - S z c z u c k i e j Bez oręża. W roku 1945 „Roy Publisher” wznowił Aecjusza, ostatniego Rzymianina.
Po wojnie stopniowo w ofercie wydawniczej zaczęły dominować tłumaczenia literatury polskiej na
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język angielski, m.in. dzieła B. Malinowskiego, O. Haleckiego, S. Vincenza. Po śmierci Kistera
wydawnictwem zaczęła kierować jego żona, Anna (1902–1997). W latach sześćdziesiątych wydawnictwo ufundowało Nagrodę im. Mariana Kistera.
W roku 1944 w Jerozolimie (w serii „Biblioteka »W Drodze«”) ukazał się pierwszy tom Srebrnych
orłów Teodora Parnickiego (w 1945 wyszedł tom drugi). Pisarz zabiegał o jego wznowienie u Mariana Kistera.
Marian S t r u m i ł ł o (1865–1951) – adwokat, w latach 1920–1924 dziekan Rady Adwokackiej
w Wilnie oraz członek Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu; w 1935 r. senator
RP z ramienia BBWR; w latach 1941–1943 radca ds. finansowych Ambasady RP w Moskwie–Kujbyszewie; po 1945 r. mieszkał w Rabce.
Parnicki kontakt z żoną stracił po aresztowaniu go przez NKWD we Lwowie w nocy z 23 na 24 I 1940.
Elżbieta P a r n i c k a (1909–1983), z domu J a c k o w s k a – pierwsza żona Teodora Parnickiego
(od 23 IV 1934 do formalnego rozwodu w sierpniu 1954); ukończyła studia chemiczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza; po wojnie mieszkała w Krakowie, Świdnicy i we Wrocławiu, gdzie pracowała w RSW „Prasa–Książka–Ruch”. Wydane w latach 1944–1945 w Jerozolimie Srebrne orły
ukazały się z dedykacją „Elżbiecie Parnickiej, gdziekolwiek jest”.
Parnicki nawiązuje tutaj do przekładu wiersza Wozwraszczenije Odissieja (Powrót Odysa) N. G um i l o w a z tomu Żemczuga (Perły) z r. 1910, dokonanego przez K. S y m o n o l e w i c z a juniora:
„Hejże się zbieraj, mój Telemaku, / W długą wędrówkę wężami dróg: – / Musimy służyć na czarnym
szlaku / Bezlitosnemu bożyszczu trwóg... // Znów ukochamy mamiącą dal my, / Księżyc nam
złotem szlak będzie słał; / I znowu święte ujrzymy palmy, / Wielkiego Pontu spieniony wał... //
Choć nie splamione królowej łoże, – / Grzesznych już marzeń poznała moc: – / Czajki są bielsze,
jaśniejsze – zorze / Niźli jej piękność, ciemna jak noc” (cyt. za: T. P a r n i c k i, M. S. Gumilow
i „akmeiści” rosyjscy. áW jedenastą rocznicę śmierci poetyñ. „Myśl Narodowa” 1932, nr 38, s. 547–548).
Najprawdopodobniej chodzi o – bliżej nie zidentyfikowane – dzieło historyczne o Marii I Tudor
(1516–1588), córce Henryka VIII, określonej przez pisarza „Młodszą” dla odróżnienia od Marii Tudor
(1496–1533), siostry króla. W latach 1553–1558 jako królowa Anglii podjęła nieudaną próbę rekatolizacji kraju. Doprowadziła m.in. do aresztowania, skazania i spalenia na stosie arcybiskupa
Canterbury Thomasa Cranmera. W latach sześćdziesiątych pisarz myślał o wykorzystaniu innego
wydarzenia z dziejów zmagań o powrót katolicyzmu w Anglii: o tzw. spisku prochowym, czyli zamachu w 1605 r. na króla Jakuba I.
Ludwik S e i d e n m a n (1906–2003) – prawnik, od 1933 r. do początku drugiej wojny światowej
prowadził kancelarię adwokacką w Warszawie; w 1939 r. znalazł się w Wilnie; po wybuchu wojny
sowiecko-niemieckiej w czerwcu 1941 został aresztowany przez NKWD; po zwolnieniu na mocy
amnestii ogłoszonej po podpisaniu umowy Sikorski–Majski był radcą prawnym w Ambasadzie RP
w Moskwie–Kujbyszewie, w której zajmował się sprawami żydowskimi; w lipcu i sierpniu 1943 był
wicekonsulem RP w Jerozolimie; w latach 1943–1945 reprezentował Ministerstwo Informacji i Dokumentacji w Ambasadzie RP w Waszyngtonie; następnie był zatrudniony w Polskim Centrum
Informacji w Nowym Jorku i Londynie; po drugiej wojnie światowej pozostał w Nowym Jorku, gdzie
pracował jako adwokat.
Marian Emil R o j e k (R o y e k) (1905–1968) – dziennikarz i publicysta; działacz narodowy: w latach
1941–1946 redaktor londyńskiej „Myśli Polskiej”, w latach 1941–1951 członek Komitetu Politycznego Stronnictwa Narodowego; w 1951 r. przeniósł się do USA; od 1958 r. członek Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku; znajomy Parnickiego z czasów lwowskich.
Stefania K o s s o w s k a (1909–2003), z domu S z u r l e j – krytyk literacki, prozaik, felietonistka;
studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim, jednocześnie publikowała na łamach tygodnika
„Prosto z Mostu”; podczas wojny była zatrudniona w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji;
drukowała artykuły w „Wiadomościach Polskich”; w 1953 r. ściśle współpracowała z „Wiadomościami”, prowadząc, jako Big Ben, rubrykę „W Londynie”; od 1969 r. w związku z chorobą Mieczysława Grydzewskiego współredagowała pismo wraz z Michałem Chmielowcem; od 1973 r. kierowała nim samodzielnie, aż do ich zamknięcia w 1981 roku. Autorka tomu esejów Mieszkam
w Londynie (Londyn 1964) oraz artykułów i felietonów Jak cię widzę, tak cię piszę (Londyn 1973).
Stanisław K o t (1885–1975) – historyk kultury, polityk, autor wspomnień; od 1920 r. profesor
Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1921 r. członek Polskiej Akademii Umiejętności, znawca dziejów
ideologii i doktryn społeczno-kulturalnych XVI i XVII w.; w latach 1941–1942 ambasador RP
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w ZSSR, w latach 1942–1943 – minister stanu na Bliskim Wschodzie, w 1944 r. minister informacji i dokumentacji; w 1945 r. wraz ze Stanisławem Mikołajczykiem wrócił do Polski, skąd został
wysłany jako ambasador do Rzymu; od 1947 r. na emigracji. Autor m.in. Listów z Rosji do generała Sikorskiego (1956) i Rozmów z Kremlem (1959). W roku 1933 Parnicki nawiązał korespondencyjny kontakt ze Stanisławem Kotem jako redaktorem „Biblioteki Narodowej” (1919–1947), proponując przygotowanie dla niej Wyboru poezji rosyjskiej końca XIX i początku XX wieku. Zob. „Jak
co roku, tak i tym razem w dzień wigilijny...” Listy Teodora Parnickiego do Stanisława Kota z lat
1933–1962. Oprac. Z. P i e t r z y k. „Pamiętnik Literacki” 1990, z. 4.
Kustanaj – miasto w północnym Kazachstanie, nad rzeką Toboł. Parnicki od stycznia 1940 przebywał w sowieckich więzieniach. W Kustanaju spędził ostatni etap swojego uwięzienia. Wolność
odzyskał 27 VIII 1941 jako obywatel polski na mocy amnestii ogłoszonej po podpisaniu umowy
Sikorski–Majski.
Dopisek w lewym dolnym rogu k. 1r, oznaczony strzałką.
Marysia / Marysia S., Krysia, Irena / Irena Prażmowska – te wielokrotnie wymieniane w listach
Parnickiego osoby najprawdopodobniej należały do kręgu towarzyskiego Marty i Jana Erdmanów,
dzięki czemu pisarz mógł je poznać podczas swojego pobytu w lipcu 1944 w Nowym Jorku, znajdując się w drodze do Meksyku. Żadnych informacji na ich temat nie udało się jednak zebrać.
Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 1v.
Dopisek u dołu stronicy, oddzielony poziomą kreską od tekstu głównego.
Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 1r.

2
14/I [19]45
Drogi Janku!
Wiesz już zapewne o nominacji P. Min[istra] Neumana1 na stanowisko2 Szefa całej
propagandy polskiej w obu Amerykach. Wyjeżdża do N[ew] Yorku: sądzę, że byłoby
bardzo wskazane, byś nawiązał z nim kontakt. Mówiłem z nim bardzo dużo o Tobie:
z największym przekonaniem mówiłem mu o Tobie jako o kimś, na kogo w pracy
swej powinien zwrócić szczególną uwagę. Tyle ja: co do reszty, sam będziesz wiedział, jak masz postępować.
Czy byłbyś tak łaskaw wytłumaczyć mi tajemnicę milczenia Krysi? tylekroć do
niej pisałem, a wszystko bez odpowiedzi. Choćby miały to być rzeczy przykre dla
mnie, napisz, jak to wygląda naprawdę.
Również i p. Irena, która raczyła odnosić się do mnie w N[ew] Yorku z przyjaźnią, nie odpisała na żaden z moich 3 listów. Ale może ona wyszła za mąż i – rzecz
naturalna – pochłonięta jest całkowicie Nowym Życiem?
Pani Marcie ręce całuję, Ciebie ściskam serdecznie.
Teodor
Pojedyncza karta o wymiarach 21,5 × 27,9 cm, zapisana obustronnie ciemnoniebieskim atramentem.
Papier średniej grubości, lekko pożółkły. Szeroki lewy margines na obu stronicach. Karta recto zapełniona do połowy, podpis nadawcy pismem nieco bardziej rozstrzelonym.
1
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Władysław N e u m a n (1893–1945) – dyplomata, w latach 1927–1931 był radcą Ambasady RP
w Paryżu, od 1931 r. ministrem pełnomocnym i posłem nadzwyczajnym polskiej placówki dyplomatycznej w Oslo; po ataku niemieckim na Norwegię i jej klęsce w czerwcu 1940 towarzyszył
królowi Haakonowi VII w podróży do Londynu, gdzie później pełnił swoją funkcję przy rządzie
norweskim na emigracji. Krytyczny wobec układu Sikorski–Majski, został z niej w czerwcu 1942
odwołany. Od marca 1943 do 1945 r. poseł RP w Meksyku. Był miłośnikiem i znawcą literatury,
szczególnie okresu romantyzmu, w czym przypominał mentora Parnickiego z okresu harbińsko-
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-lwowskiego, Konstantego Symonolewicza, oraz samego Parnickiego. Zob. W. L a n g e, Poseł
nadzwyczajny. Rzecz o Władysławie Neumanie. „Rocznik Łódzki” t. 52 (2005).
W rękopisie: „stanowiska”.

3
México, 8/III [19]45
Droga Pani Marto!
Strasznie dawno już nie miałem wiadomości ani od Pani, ani od Janka. Rozumiem,
że nie bardzo ma się teraz humor na czysto intelektualną wymianę myśli; ale przecież może coś Państwo do mnie napiszecie. Janek powinien był mieć ode mnie list
w dniu przyjazdu ministra Neumana do Nowego Yorku. Śmierć p. Neumana1 była
dla mnie osobiście szczególnie bolesnym ciosem; sam jeden zastępował mi całe
p o l s k i e ś r o d o w i s k o i n t e l e k t u a l n e i l i t e r a c k i e... Specjalnie silnie
odczułem brak jego na swym pierwszym hiszpańskim wykładzie (na tutejszym
Uniwersytecie2): Neuman bowiem był głównym inspiratorem tego wykładu i wśród
słuchaczy on powinien by był zajmować pierwsze miejsce...
Za miesiąc mam wystąpić z drugim odczytem: obchód 50-lecia Quo Vadis pod
patronatem PEN Clubu meksykańskiego.
Mam do Pani, Droga Pani Marto, parę próśb:
[1)] Czy dział radiowy PIC-u3 potrzebowałby 15–20-minutowych słuchowisk na
tematy {współczesnej}4 walki Polski z Niemcami? Obsługuję tu słuchowiskami nasze audycje radiowe5; może by one przydały się i w Stanach; zawierają wprawdzie
pewne nawiązania do Meksyku, ale to by na miejscu mógł jakiś „spec” od radia
łatwo zmienić...
2) Czy Kister nie zmienił adresu? Od dawna mi już nie odpowiada, i to na szereg listów, a na odpowiedzi jego z a l e ż y m i b a r d z o. Niech go Pani łaskawie
przy najbliższej okazji zagadnie o to milczenie...
Zapytać może Pani, dlaczego to Ją właściwie „uszczęśliwiam” tymi prośbami,
a nie np. Janka... Po pierwsze dlatego, bo mam doświadczenie, iż kobiety na ogół
chętniej i dokładniej wykonywają powierzone im tego rodzaju zlecenia... Po drugie,
iż do Pani mam jeszcze sprawę nadto: Kister musiał dostać ode mnie miniaturowe
fotograficzne wydanie Aecjusza6; cieszyłbym się, gdyby Pani i tę też książkę moją
przeczytała. Zależy mi na zdaniu Pani: chodzi przede wszystkim o to, że bardzo
wiele osób twierdzi, że Aecjusz jest lepszy od Srebrnych Orłów7 – gdyby tak było
naprawdę, to by mnie niepokoiło: dowodziłoby regresu talentu. Chciałbym więc
znać Pani sąd porównawczy o obu tych książkach.
Liczę się z tym, że Kister lada dzień powinien otrzymać 2-gi tom Srebrn[ych]
Orłów: miano mu posłać z Jerozolimy bezpośrednio. Myślę, że i ten tom, jak pierwszy, od razu da Pani do przeczytania. Niech mi Pani wtedy napisze – ale to bardzo
s z c z e g ó ł o w o – swoje uwagi o z a k o ń c z e n i u książki. Pierwotnie miało być
inne: miały być jeszcze 3 rozdziały, z nich {jeden, poświęcony motywowi wykorzystania Arona8 przez Bolesława, jako czynnika „propagandowego” w wojnie polsko-niemieckiej, którą to wojnę książkowe zakończenie tylko zapowiada.}9
{– Piszę teraz powieść n i e historyczną i męczę się: przejście – zarówno psychologiczne, jak stylistyczne – niezmiernie jest trudne.
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– Pisał mi Ludwik S[eidenman] z Londynu, że wraca do N[ew] Yorku. Czy może
już jest?
– Niepokoi mnie to, że może Pani – ze względu na swój wzrok – będzie się bała
zbyt drobnego druku Aecjusza.
– Sądzę, że Janek nie pogniewa się na mnie o to, że na kopercie umieściłem
oba nazwiska Pani: ale skoro Pani z tamtym weszła do literatury10, więc je też
umieszczam...
Ręce Pani całuję.
Janka ściskam serdecznie, proszę o list.
Teodor Parnicki}11
Pożółkła karta papieru średniej grubości, o wymiarach 21 × 27,5 cm, zapisana obustronnie ciemnogranatowym atramentem. Pismo równe, szeroki margines lewy, na nim w układzie pionowym dopiski
(karta recto: 8 linijek, karta verso: 4 linijki).
1
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Władysław Neuman przyjechał z Meksyku do Nowego Jorku w sprawach urzędowych (miał objąć
kierownictwo akcji informacyjno-propagandowej rządu RP na całej półkuli zachodniej). Umarł na
ulicy 24 I 1945 bezpośrednio po swojej rozmowie z Emanuelem Freydem, byłym urzędnikiem
Ambasady RP w Moskwie–Kujbyszewie. Zob. J. D r o h o j o w s k i, Wspomnienia dyplomatyczne.
Kraków 1969, s. 241.
Narodowy Uniwersytet Autonomiczny Meksyku (Universidad Nacional Autonóma de México) – najstarszy uniwersytet w Ameryce Północnej, założony w 1551 roku.
Polish Information Center – agenda Ministerstwa Informacji i Dokumentacji rządu londyńskiego,
powołana w 1940 r. w Nowym Jorku; do jej zadań należało informowanie opinii publicznej i organów rządowych w Stanach Zjednoczonych o sytuacji w okupowanej Polsce, działalności Rządu RP,
walce zbrojnego podziemia w kraju i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie; wspierała też wychodźcze środowisko naukowo-artystyczne; działała do 5 VII 1945. Centrum nie miało działu radiowego.
Uzupełnienie nad linią tekstu głównego.
Trudno powiedzieć, o jakich „naszych audycjach radiowych” Parnicki pisał. Od początku września
1939 działała polska sekcja BBC; w czasie wojny istniała też sekcja polska przy Radiu Watykańskim. Polskojęzyczne radiostacje nadawały z Teheranu, Bejrutu, Jerozolimy i Kairu. W roku 1943
zainaugurowało swoją działalność radio „Espectador” w Montevideo, utrzymywane wyłącznie ze
składek Polaków z Urugwaju, Argentyny i Brazylii. Od lipca 1945 audycję Polski Biuletyn Informacyjny prowadził w nim Czesław Straszewicz.
Kopia wydania 1, z 1937 roku.
Pierwszy tom Srebrnych orłów ukazał się w r. 1944 – zob. list 1, przypis 3.
A r o n (zm. 1059?) – biskup krakowski w latach 1048–1059, zapewne arcybiskup dla całej Polski.
Teza o jego pochodzeniu iroszkockim, przyjmowana jeszcze w początkach XX w. (np. W. S z c z eś n i a k, Aron. Hasło w: Podręczna encyklopedia kościelna. T. 1. Warszawa 1904, s. 2), współcześnie
jest przez historyków odrzucana (zob. „Ale mój świat to zaklęte koło...” Listy Teodora Parnickiego
do Tymona Terleckiego z lat 1942–1943. Oprac. T. M a r k i e w k a. „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 1,
s. 202 álist 3, przypis 6ñ). Aron stał się też jednym z głównych bohaterów Robotników wezwanych
o jedenastej (1962), części pierwszej cyklu Nowa baśń (1962–1970). Parnicki dokonał w niej zabiegu, którego celem było pogodzenie ze sobą dawnych i nowych ustaleń historyków na temat tej
postaci: rozbił żywot Arona na dwie części. W Robotnikach... uczynił go bowiem ofiarą katastrofy
morskiej, z której wyszedł on, co prawda, z życiem, lecz stracił pamięć, a więc i swoją wcześniejszą
tożsamość. Jako że po wyłowieniu z morza znalazł się w klasztorze w Brauweiler w okolicach Kolonii, można powiedzieć, iż mnich Aron o pochodzeniu iroszkockim został w ten sposób zastąpiony
biskupem Aronem z Nadrenii. Ujęcie to harmonizuje w pełni z poglądami współczesnych mediewistów, według których sakrę biskupią otrzymał on w Kolonii, ale nie był wcześniej związany ze
środowiskiem leodyjsko-kolońskim. Aron nowobaśniowy umiera – tak jak przypuszczają historycy
– w 1059 r., wbrew jednak tradycji kościelnej nie 9 X, lecz w wigilię wspomnienia św. Jakuba,
czyli w nocy z 24 na 25 VII (zob. A. W i t k o w s k a, Aron. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 1.
Red. F. G r y g l e w i c z, R. Ł u k a s z y k, Z. S u ł o w s k i. Lublin 1995, k. 947).
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Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 1v.
Przed ślubem z Janem Erdmanem we wrześniu 1945 i związaną z tym zmianą nazwiska Marta
Wańkowiczówna sporo publikowała: w latach 1936–1939 w „Kurierze Porannym”, „Narodzie i Państwie”, „Chwili”, „Nowej Kuźni Młodych”, „Płomyku”, a w latach 1940–1945 m.in. w „Wiadomościach”
(Londyn), „Polsce Walczącej”, „Tygodniku Polskim” (Nowy Jork). W roku 1941 w Chicago ukazały
się wspomnienia M. W a ń k o w i c z ó w n y z września 1939: W szpitalu pod dwoma okupacjami.
(Pamiętnik polskiej siostry miłosierdzia).
Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 1r.

4
México, 16/III [19]45
Drogi Janku,
Zasyłam Pani Marcie i Tobie najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się
świąt Wielkiej Nocy.
Pamiętasz naszą wspólną Wielkanoc sprzed dwu lat?... Śpiew Kozioła1, Irena
Wasilewska2 grała na fortepianie, sowieckie „szampanskoje” w naszym pokoju
prasowym, oświetlonym jedynie przez blask lamp grającego radia, a potem dramatyczny telefon Ludwika [Seidenmana] z Moskwy, natychmiastowe wytrzeźwienie
Gackiego3 i „Jezus, Maria!” Freyda4... i ruch wtajemniczonych aż do rana po całej
Ambasadzie... Ciekawym, kto dziś – po wyjeździe korpusu dypl[omatycznego] do
Moskwy5 – rezyduje w naszym kujbyszewskim ambasadzkim gmachu...
Przeczytałem przed chwilą 15-ty numer „Polish Facts and Figures”6 – świetny!...
Słyszałem też, że na Konferencji Panamerykańskiej7 tu u nas ktoś z potentatów
prasy półn[ocno]-ameryk[ańskiej] miał ogromnie chwalić „{Polish}8 Facts and Figures”, jako najlepsze z tego typu wydawnictw na całym może kontynencie...
Kister zapowiedział mi tajemniczo jakąś depeszę od Ciebie, której nie dostałem...
Kister przeczytał już 2-gi tom Srebrn[ych] Orłów (ja sam jeszcze 2-go tomu nie dostałem) – czy P. Marta już to czyta? Ciekawym, jak jej się podoba...
Chciałbym już jednak najprędzej przystąpić do realizacji swego najistotniejszego celu przyjazdu do Meksyku: powieści o doñi Marinie9... Kłopot tylko, że
ani w źródłach historycznych, ani w typie psychicznym współczesnej Meksykanki, ani w opinii fachowców, z którymi często na ten temat rozmawiam – nie mogę
– jak dotąd – znaleźć potwierdzenia swojej koncepcji Mariny, jako „potężnej indywidualności[”], nie tylko w sensie czaru zewnętrznego, ale i osobowości psychicznej i umysłowej, przerastającej swoich mistrzów, konkwistadorów hiszpańskich,
i patrzącej wzgardliwie na tych, których początkowo uważała za bogów...
{Przy okazji powiedz Krysi, że ucieszyłem się bardzo jej depeszą, ale jakoś nie
mogę doczekać się zapowiedzianego listu...
Jak się mają panie Marysia i Irena?...
			
Ściskam Ciebie bardzo serdecznie,
Teodor Parnicki}10
Pożółkła karta papieru średniej grubości, o wymiarach 21 × 27,5 cm, zapisana obustronnie ciemnogranatowym atramentem. Pismo równe, szeroki margines lewy na obu stronicach; na lewym marginesie
karty verso dopisek w układzie pionowym (5 linijek).
1
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Tadeusz K o z i o ł (zm. 1983) pracował w Wydziale Opieki; w 1944 r. razem z Parnickim mieszkał
w pensjonacie w londyńskim Kensington; około 1948 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zamieszkał w New Brunswick w stanie New Jersey.
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Irena W a s i l e w s k a (zm. ok. 1980) – prawniczka; żona Stefana Gackiego; po wojnie wraz z mężem wyjechała do Stanów Zjednoczonych; autorka wspomnień Za winy niepopełnione (Rzym 1945).
Stefan G a c k i (1901–1984) – poeta, publicysta; w 1926 r. ukończył prawo na Uniwersytecie
Warszawskim; na początku 1941 r. dyrektor Wydziału Wschodniego Ministerstwa Spraw Zagranicznych; w latach 1941–1943 pierwszy sekretarz Ambasady RP, kierownik Wydziału Opieki; od
1952 r. przebywał w New Jersey w Stanach Zjednoczonych; pisał komentarze polityczne dla Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa; współpracował z „Nowym Dziennikiem”. Po wojnie wydał m.in.
Rozmyślania. Wiersze wybrane 1924–1970 (1971), Rozmyślań część trzecią 1969–1975 (1975),
Wiersze dla Ireny – rozmyślań część czwartą (1979).
Emanuel F r e y d – pierwszy sekretarz Ambasady RP, zastępca delegata Ministerstwa Pracy i Opieki Socjalnej, koordynator opieki i szef Biura Opieki.
W roku 1945 korpus dyplomatyczny wrócił z Kujbyszewa do Moskwy.
„Polish Facts and Figures” – pismo Polish Information Center, redagowane przez Jana Erdmana,
przestało wychodzić wraz z likwidacją PIC (numer 15 ukazał się z datą 12 III 1945).
W lutym i marcu 1945 odbyła się w Meksyku konferencja Unii Państw Amerykańskich, której
uczestnicy opowiedzieli się za maksymalną samodzielnością ruchu panamerykańskiego w ramach
mającej powstać światowej organizacji. Większość postulatów państw Ameryki Łacińskiej nie została jednak przyjęta na konferencji założycielskiej Organizacji Narodów Zjednoczonych w San
Francisco (czerwiec 1945).
Dopisek nad linią tekstu głównego.
M a l i n t z i n (ok. 1505 – 1529 lub 1551), znana też jako La Malinche lub doña Marina (hiszpańskie
imię przyjęte na chrzcie) – tłumaczka i towarzyszka życia Hernána Cortésa; Malintzin należy do
najważniejszych postaci kobiecych w twórczości Parnickiego. Powieść o niej planował pisarz już
w pierwszej połowie lat trzydziestych, co przedstawił w dwóch listach skierowanych do swego
dawnego harbińskiego mentora i opiekuna, Konstantego S y m o n o l e w i c z a (1884–1952); w liście
z 12 V 1932 tak opisywał swój literacki projekt: „wielka powieść o konkwiście z 1519 i o pewnej
kobiecie pt. Doña Marina – hołd złożony aryjskiemu duchowi i aryjskiej kulturze... doblesti [tj.
„dzielności”, „waleczności”] i woli człowieka, który umiłował nieskończoność dali... wreszcie wiecznej kobiecości... jej pięknu, triumfującemu nawet u sprzedającej swe ciało niewolnicy...” Bardziej
szczegółowo przedstawił Parnicki planowaną powieść w liście z 15 VII 1934: „powieść miała być
odwróceniem »dziejów grzechu«: kobieta, traktowana jako rzecz, niewolnica, w najniższym upodleniu się znajdująca – przez miłość i w kontakcie z europejsko-chrześcijańską cywilizacją rozwija się,
doskonali, podnosi się duchowo – a będąc naturą subtelną i bogatą, wyrasta niebawem nie tylko
ponad otoczenie, ale ponad tych, którzy zrobili z niej człowieka z rzeczy... moralnie, duchowo,
a nawet w zakresie inteligencji przerasta tego, który roztoczył przed nią tę drogę rozwoju... Przerasta Corteza... Doña Marina więc rozwija się i doskonali pod wpływem tej chrześc[ijańsko]-europejsk[iej] cywilizacji – z drugiej zaś strony sama ona roztacza urok nieprzeparty na wszystko, co ją
otacza: ją, nałożnicę Corteza, uczci w chwili największego heroizmu moralnego i humanitarnego,
jako chrześcijankę doskonałą – mnich, o. Olmedo; urokowi jej i wpływowi humanitarnemu podda
się okrutny, zimny i cyniczny Alvarado, mający przecież piękną żonę – Indiankę; ją na próżno
będzie prosił o zostanie panią bogatego zamku w Hiszpanii ten, co ją niegdyś lekceważył, jako
brankę indyjską – pierwszy alkad Vera Cruzu – Puertocarrero, do niej ostatnią swą myśl skieruje
zbuntowany przeciw Cortezowi, na krótko przed nieoczekiwanym ścięciem – w sybarytyzmie pogrążony Olid – a i sam Cortez nie tylko fizycznie będzie ją kochać, ale będzie ją podziwiać i drażnić
go będzie coraz to wyższa jej doskonałość, aż zechce jej się pozbyć...”
Planowana przez Parnickiego powieść miała ukazać drogę ewolucji duchowej kobiety, która, zetknąwszy się z nową, nieznaną cywilizacją, stanęła wobec konieczności wielu przewartościowań
i w końcu przyjęcia nowego, europejsko-chrześcijańskiego systemu wartości. Pisze T. P a r n i c k i:
„Taką się staje Marina w drodze powolnego rozwoju – ona, która w Choluli będzie jeszcze wielbić
Corteza za wymordowanie całego niemal miasta i dziwić się będzie, że nie układa piramidy z czaszek – ona rzuci mu w twarz swą pogardą w dniu śmierci Gwatemozina – ona, nie biedna, dzika
indyjska branka, ale ta, której Cortez w piękne wieczory w Tlaxcali opowiadał o rycerskiej szlachetności i wspaniałomyślności Aleksandra Wielkiego, Ferdynanda Świętego i Cyda...” (list z 15 VI
1934). Postać Mariny pojawia się w części 3 Nowej baśni (Labirynt, 1964) oraz, jako motyw nie do
końca zrealizowany w twórczości pisarza, w autotematycznej Opowieści o trzech Metysach (1994).
Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 1v.
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5
México, 5/IV [19]45
Drogi Janku,
Mówił mi Min[ister] Merdinger1, że p. Arlet2 prosił go o ułatwienie mi w najbliższym
czasie wyjazdu do N[ew] Yorku w związku z projektem wydania Sr[ebrnych] Orłów.
Pisałem do p. Arleta z prośbą o wystaranie mi się przez Ambasadę w Departamencie Stanu wizy dypl[omatycznej] oraz o ustalenie z p. Kisterem, kto ma pokrywać koszta mojego przelotu w obie strony i pobytu w N[ew] Yorku – i o przekazanie
mi części przynajmniej tej ustalonej kwoty do Meksyku, nie zaznaczyłem jednakże,
że zależy mi na tym, aby wrócić do Meksyku koło 15 maja, jako że w pobliżu tego
terminu mam wygłosić po hiszp[ańsku] pod patronatem meksyk[ańskiego] „PEN
Clubu” odczyt o 50-cioleciu Quo Vadis3.
Bądź więc łaskaw, powiedz p. Arletowi, że zależy mi na tym, ażeby umożliwiono mi przybycie do N[ew] Yorku koło 20–25 kwietnia. O c z e k u j ę w i a d o m o ś c i
w tej sprawie.
I jeszcze jedno: bądź łaskaw, zastanów się, czy warto urządzić po polsku w N[ew]
Yorku (wzgl[ędnie] też w innych ośrodkach o dużym skupieniu Polaków) mój odczyt
jubileuszowy „50-ciolecie Quo Vadis”, o charakterze popularnym, a nie ekskluzywnym (za zaproszeniami), jak to było z odczytem za mojej poprzedniej u Was bytności. Ze względu na zbieżność rocznic mógłbym rozszerzyć temat na „50-ciolecie Quo
Vadis i Faraona”. Czy zająłby się tym PIC, czy Polski Instytut Naukowy4?
Cieszę się myślą, że może już nie za długo będę miał okazję zobaczenia Ciebie.
Czy Ludwik [Seidenman] przyjechał? Czy w ogóle przyjeżdża?
Pozdrawiam bardzo serdecznie Panią Martę i Ciebie – proszę o wiadomości,
ewent[ualnie] o telegram.
Teodor
Pożółkła karta papieru średniej grubości, o wymiarach 21 × 27,5 cm, zapisana obustronnie ciemnogranatowym atramentem, pismo równe, szeroki margines lewy. W prawym górnym rogu karty recto ukośny
dopisek ołówkiem ręką adresata, Jana Erdmana: „Odpowiedziałem na 5 listów 16 IV 45”.
1

2
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Zygmunt M e r d i n g e r (1890–1958 [lub 1959]) – dyplomata; w latach 1922–1927 konsul generalny RP w Królewcu; od 1928 do 1931 r. konsul generalny, a w latach 1931–1936 poseł RP w Meksyku (od 1933 r. także w Kolumbii i Wenezueli); od 1937 do 1939 r. radca Ambasady RP w Londynie; od 1940 do 1945 r. znów poseł RP w Meksyku; wydał w swoim opracowaniu Meksyk (1936).
Wiesław A r l e t (1907–1988) – dyplomata, w pierwszej połowie lat trzydziestych był zatrudniony
w konsulacie RP w Berlinie; w latach 1937–1939 radca Komisariatu Generalnego w Gdańsku;
w latach 1939–1941 pierwszy sekretarz i radca legislacyjny Ambasady RP w Moskwie–Kujbyszewie;
już na początku sierpnia 1941 wyleciał do Moskwy, aby przygotować podstawy działalności polskiej
placówki, a także zorientować się w możliwościach pomocy polskim obywatelom w ZSSR i w szansach stworzenia wojska polskiego; w pierwszych dniach września 1941 uczestniczył w złożeniu
przez ambasadora Stanisława Kota listów uwierzytelniających na Kremlu; był upoważniony do
osobistych kontaktów z przedstawicielami władz ZSSR; jako że strona polska nie mogła protokołować rozmów, pełnił funkcję sekretarza-tłumacza opracowującego po powrocie do Ambasady
sprawozdania z rozmów; po sowieckiej prowokacji, mającej na celu wykazanie, że był on zamieszany w działalność szpiegowską polskich placówek terenowych, musiał w połowie 1942 r. na
żądanie Komisariatu Spraw Zagranicznych opuścić Ambasadę; w latach 1942–1945 radca Ambasady RP w Waszyngtonie; po wojnie pracował w Departamencie Stanu USA; osiedlił się na
Florydzie.
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Po raz pierwszy odczyt z okazji 50-lecia Quo vadis wygłosił Parnicki w czerwcu 1944 w „Ognisku
Polskim” w Londynie.
Chodzi zapewne o Polski Instytut Naukowy w Ameryce, placówkę naukową i dydaktyczną, która
została założona w 1942 r. w Nowym Jorku jako emigracyjna kontynuacja Polskiej Akademii
Umiejętności; wśród założycieli byli m.in. Bronisław Malinowski, Oskar Halecki, Tadeusz Kucharzewski; do końca wojny Instytut był subwencjonowany przez rząd RP w Londynie; w 1945 r. nie
podporządkował się rządowi w Warszawie.

6
México, 20/IV [19]45
Drogi Janku,
Martwi mnie i niepokoi głuche milczenie Twoje i Pani Marty. Rozumiem, że każdy
z nas ma dzisiaj dużo osobistych trosk i kłopotów, ale przecież jedną z podstawowych cech przyjaźni jest właśnie potrzeba dzielenia się tymi troskami.
Chciałbym bardzo Cię zobaczyć, mielibyśmy b a r d z o d u ż o z sobą do omówienia – liczyłem się z tym, że Cię zobaczę koło 25 kwietnia, ale odnośnie [do]
sprawy mojego wyjazdu do N[ew] Yorku w związku z projektem wydania Sr[ebrnych]
Orłów zaległa kompletna cisza. Jeszcze w końcu marca, zaraz na lotnisku, powiedział mi P. Min[ister] Merdinger, że p. Arlet go prosił o ułatwienie mi przyjazdu na
parę tygodni do N[ew] Yorku. Oczywiście, wyjazd mi p. Merdinger ułatwi, ale ponieważ nie jest to podróż służbowa w interesach naszego Poselstwa w Meksyku –
Poselstwo to nie może pokrywać kosztów podróży.
Napisałem więc i do p. Wiesława [Arleta], i do p. Kistera, aby uzgodnili, kto ma
pokryć te koszta i aby po uzgodnieniu załatwili przekazanie mi pieniędzy na przelot w obie strony i na utrzymanie przez 2–3 tygodnie w New Yorku. Ale żadnej
odpowiedzi! Zależy zaś mi na n a t y c h m i a s t o w o ś c i tej podróży, gdyż w drugiej
połowie maja muszę być w Meksyku: mam tu objazd odczytowy na temat „50-ciolecia Quo Vadis” (po hiszpańsku).
Bądź łaskaw, interweniuj w tej sprawie: niech mi p. Arlet albo p. Kister zadepeszują: t a k czy n i e – jeżeli t a k, niech równocześnie przekazane mi zostaną pieniądze na podróż. Chciałbym być w N[ew] Yorku przed końcem kwietnia.
I pisz – pisz o sobie, o P. Marcie! Czy ona przeczytała 2-gi tom Srebrnych Orłów?
Co z Ludwikiem [Seidenmanem]? Czy wrócił do N[ew] Yorku? Jeżeli nie, to kiedy
wraca?
Równocześnie wysyłam do Ciebie list dla prof. Lednickiego1 – nie znam jego
adresu. Bądź łaskaw, postaraj się, {aby list ten bezzwłocznie mu doręczono. Przepraszam Cię za fatygę i z góry dziękuję. Osobiście mam dużo zmartwień i komplikacyj – życiowych i psychicznych. Chciałbym być choć krótko z Tobą, mówić z Tobą.
Oboje Was pozdrawiam bardzo serdecznie.
Teodor}2
Pożółkła karta papieru średniej grubości, o wymiarach 21 × 27,5 cm, zapisana obustronnie jasnoniebieskim atramentem; pismo równe, luźne, nieco szerszy lewy margines, na odwrocie dopisek marginalny w układzie pionowym (5 linijek). W lewym górnym rogu karty recto nieczytelny dopisek „do góry
nogami”, czerwoną kredką, prawdopodobnie słowo: „obojętny”.
1
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Wacław L e d n i c k i (1891–1967) – historyk literatur słowiańskich, krytyk literacki, autor wspomnień; w latach 1926–1928 wykładowca języków i literatur słowiańskich na Wolnym Uniwersyte-
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cie w Brukseli; w 1928 r. został mianowany profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i do
r. 1930 prowadził jedyną w Polsce Katedrę Historii Literatury Rosyjskiej; w dalszych latach łączył
pracę na uniwersytetach w Brukseli i Krakowie; wiosną 1940 wyjechał przez Belgię, Francję, Hiszpanię i Portugalię do Stanów Zjednoczonych; w sierpniu 1941 rozpoczął wykłady na Columbia
University w Nowym Jorku, jednocześnie w latach 1940–1944 był profesorem w Zakładzie Slawistyki na Harvard University w Cambridge, w latach 1944–1962 na University of California w Berkeley; był współzałożycielem Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. Na początku lat trzydziestych Parnicki myślał o asystenturze
u Lednickiego na UJ. 17 X 1933 pisał do Stanisława Kota po jego sugestii, że mógłby się starać
o zatrudnienie na uniwersytecie w Rydze:
„Przyznam się, że objęcie katedry literatury rosyjskiej byłoby dla mnie wprost wymarzoną przyszłością i bardzo gorąco tego pragnę, uważając zresztą, że może mam pewne do tego dane, może
większe niż kto bądź w Polsce (tak zresztą stwierdził Pan) – nie wyobrażam jednak sobie zupełnie,
jak by się dało przeprowadzić faktycznie, a w szczególności formalnie. [...]
W r. 1931 był we Lwowie p. prof. Lednicki; mówiłem z nim, była mowa o ewentualnym moim przeniesieniu się do niego, do Krakowa, o asystenturze, o stypendium itd. – ale nic z tego nie wyszło.
Może by Pan mógł z prof. Lednickim porozumieć się co do mojej przyszłości?...” („Jak co roku, tak
i tym razem w dzień wigilijny...”, s. 231–232).
Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 1v.

7
M ó j a d r e s p r y w a t n y:
Paseo de la Reforma
237 – 2
M é x i c o D. F.

Written in Polish
México, 24/IV [19]45
Drogi Janku,

Dziś dostałem nareszcie listy, Pani Marty i Twój. Cieszę się nimi bardzo. Brak mi
was bardzo. Atmosferę wokół siebie mam raczej przyjazną i życzliwą, ale nie jest to
środowisko, które by było dla mojej psychiki owym niezbędnym „powietrzem do
oddychania”. Traktuje się mnie tu jako miłego raczej, ale lekkomyślnego dziwaka
i histeryka – taki zresztą chyba jestem naprawdę...
List Twój wyjaśnił mi, jak naprawdę się przedstawia sprawa mojego przyjazdu
do N[ew] Yorku. Więc w c a l e s i ę n i e p r z e d s t a w i a... Od razu wiedziałem,
że Poselstwo mi kosztów podróży nie pokryje – zresztą otrzymawszy dziś Twój list,
raz jeszcze rozmawiałem z Min[istrem] Merdingerem... Jest on mi raczej bardzo
życzliwy, choć – oczywiście – nie zastąpi mi ani Kota, ani Neumana – ale oświadczył,
czego oczekiwałem: nie ma możliwości, aby wysłano mnie choćby jako kuriera
dyplomatycznego do Stanów. O ile więc Kister nie zechce zaryzykować tych kilkuset dolarów – o ile „węch” jego, na ogół świetny, nie powiedział mu, że to ryzyko się
opłaci, gdy wyda Srebrne Orły – no, to więc sprawa jest prosta i jasna: n i e p r z yj a d ę.
Piszesz o możliwościach czy raczej na razie tylko perspektywach mojego przeniesienia się do Stanów, o lektoracie literatur i języków słowiańskich... Ja też, jak
i Ty, nie sądzę, aby Kister istotnie miał możność realizowania tych rzeczy i musieliby – prócz niego – zainteresować się tym Lednicki i Halecki1 – co najmniej!... Ale
zobaczymy... Jeśli chodzi o samo meritum sprawy, na któreś słusznie zwrócił uwagę: przyjechałem do Meksyku jako do krainy tyloletnich marzeń, aby zrealizować
młodzieńczy jeszcze pomysł powieści o Cortésie2 i uroczej Azteczce, doñi Marinie...
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byłoby nonsensem, ba, upokorzeniem i klęską, niezrealizowanie tego planu. Czas
jakiś więc muszę tu jeszcze zostać... m u s z ę...
Dalej: wątpię, czy kiedykolwiek zdołam naprawdę dobrze opanować angielski...
zacząłem się go uczyć, mając 12 lat3 – czytałem dużo w tym języku przez całe życie
(co prawda, mało miałem możliwości rozmawiania – ale przecież pół roku siedziałem
w Anglii – i co? niewiele więcej dziś umiem niż 20 lat temu) – i oto dziś mój hiszpański już dorównuje prawie całkowicie memu angielskiemu, choć uczę się go
dopiero 8 miesięcy... Widocznie łatwiej mi adaptować się do świata kultury łacińskiej... Ty, Janku, znasz mnie stosunkowo bardzo dobrze, więc chyba zgodzisz się
ze mną, że p s y c h i c z n i e pasuję więcej do świata łacińskiego niż anglosaskiego...
nie wolno mi z tym się nie liczyć, mimo że wierzę, iż kultura intelektualna i artystyczna ma w Stanach przed sobą fantastycznie wprost wspaniałe perspektywy...
że „Jankesi” będą prawdziwymi dziedzicami wielkich tradycyj kulturalnych starej
– dziś tak bardzo, bardzo biednej, zmęczonej, wykoszlawionej – Europy... że intelektualista i artysta europejski w Stanach m o ż e żyć świetnie, a w Ameryce Łacińskiej ledwie, ledwie... Ale wydaje mi się, że mój typ myślowy i psychiczny tam
– u Was – nie będzie – powiedzmy: pasował... No, ale zobaczymy... Na razie ani tu,
ani tam żadnych projektów realnych... Zabawne, że psychicznie (choć nie myślowo)
najbardziej pasuję chyba... wiesz, do czego?... – jeżeli chodzi o zagranicę – chyba
do Rosji, a i to do tej raczej, co się skończyła w r. 1917... a najściślej mówiąc, do
tej, co trwała od lutego do października 19174... I może do Rosji {Dostojewskiego5,
z problemami religijno-metafizyczno-psychopatologicznymi...}6
Dziękuję Ci za ostrzegawcze uwagi co do mogącej nas już bardzo prędko czekać
przyszłości7. Jestem – p s y c h i c z n i e, nie materialnie oczywiście i nie w sensie
zaradności – p r z y g o t o w a n y n a w s z y s t k o. I to od dawna, od tej nocy – pamiętasz? po śpiewach, po szampanie... i – gdy Ludwik [Seidenman] o wpół do
czwartej nad ranem zadzwonił z Moskwy do Kujbyszewa...8 Pisząc o sobie, piszesz
o „przetrwaniu na ziemi”. Ja, Mój Drogi, mam w krwi wrogość do „ziemi”, do przyrody... czy Pani Marta przypomina sobie z 2-go tomu Srebrn[ych] Orłów koncentryczny atak Romualda i Gerberta na przyrodę?9 W tym jestem cały ja! Może to
dziedziczne?10... Zresztą, Mój Kochany, w Tobie jest tyle siły {psycho}11-biologicznej,
przy tym masz z sobą kogoś, kto Ciebie bardzo kocha i kogo Ty bardzo kochasz...
Jedno i drugie to takie ważne, gdy chodzi o „przetrzymanie”... A ja jestem b a r d z o
s a m i b a r d z o z m ę c z o n y. Wiesz, że ciągnę za sobą przez 40 blisko lat rozmaite obciążenia, dwoistości, urazy, skrzywienia... Toż to widać od razu, gdy się
czyta uważnie, bardzo uważnie Srebrne Orły... ma to jednak i pewien plus: nie
umiałbym być Tobą czy Ksawerym [Pruszyńskim]12, czy zmarłym Adolfem [Bocheńskim]13 w wiadomych okolicznościach (nie umiałbym i nie chciałbym zresztą) –
bliższy mi od waszego jest typ psychiczny i myślowy Gandhiego14 i w kategoriach
tego typu stać mnie i na odwagę, i na pewną siłę: przekonałem się o tym choćby
we Lwowie na przełomie lat 1939–4015 i potem16 aż do paktu lipcowego17... Nie
wiem, czy nie przesadnie oceniam wartość swej twórczości, ale poza twórczością
nie widzę w sobie absolutnie żadnej już wartości, dla mnie samego nawet zasługującej na zabiegi, by z a w s z e l k ą c e n ę „przetrwać”... Życie ma sens o tyle tylko,
o ile można żyć tak, jak się chce żyć... Jeżeli nie można b y ć s o b ą, to po co b y ć?!
No, ale dość teoretyzowania z pogranicza psychopatologii i metafizyki... Ja mam
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w sobie inny jeszcze męczący problem: wyobraź sobie, jakbym się czuł, gdyby Gronowicz18 podjął mój temat Cortésa i Mariny i po swojemu go zrealizował, i zaczęłyby się wołania: „No, nareszcie ktoś to zrobił!!” Rozumiesz chyba paralelę?... chodzi
o mój stosunek do sprawy: Polska–Rosja... Podobno stara Helena [Usijewicz]19
myślała, gdyśmy wyjeżdżali z Czapajewskiej20 – że ja zostanę... Nie zostałem, nie
zostałbym, nie mogłem i nie chciałem zostać – ale to znamienne, że ona wyczuwała, iż z nas wszystkich dla mnie to był najcięższy dramat... Miałem swoje koncepcje
– ileż razy przedkładałem je i Profesorowi [Kotowi], i zaprzyjaźnionym ze mną
dmowszczykom21 – nie chciano mnie słuchać, nazywano to „literackimi fantazjami”... Może to i były fantazje... Ale dziś i n n i realizują rzekomo to samo, czego ja
pragnąłem... Ale j a k realizują??! Co z tego wychodzi?! A mogło być inaczej...
mogło...22
List ten jest przeznaczony dla was obojga: dla Pani Marty i Ciebie. Ale pokaż
go i Ludwikowi [Seidenmanowi]. Zresztą, on mi jest winien jeden list, i to bardzo
ważny dla mnie: miał podzielić się ze mną swymi wrażeniami z lektury Srebrnych
Orłów: nie dziwcie mi się i nie śmiejcie się ze mnie, że tak chciwy jestem opinii
o swojej książce. W Polsce, gdy wyszedł Aecjusz, sypały się recenzje: były i ostre,
i zjadliwe, ale przeważnie pochlebne, często entuzjastyczne... A teraz głucha cisza!!
Więc nie dziw, że żebrzę o sądy przynajmniej tych {paru osób, które się literaturą
naprawdę interesują i których smak i opinię bardzo sobie cenię. Nie wiem, czy
zobaczymy się kiedy jeszcze, a chciałbym. Bardzo. Ściskam serdecznie Ciebie i Ludwika [Seidenmana]. Pani Marcie ręce całuję.
Teodor}23
{Listu Krysi n i e otrzymałem. Żal... Może ona jeszcze raz napisze? może wyśle
poleconym? I to na prywatny mój adres... i Ty, i Ludwik – też piszcie chyba na
prywatny.}24
Dwie pożółkłe karty papieru średniej grubości, o wymiarach 21 × 27,5 cm, zapisane obustronnie ciemnogranatowym atramentem; pismo równe, gęste, wąski margines lewy, zapisany w układzie pionowym
adnotacjami (karta 1 recto: 4 linijki, karta 2 verso: 4 linijki). Dodatkowo dopisek na karcie 2 recto na
marginesie lewym w układzie poziomym w górnej części karty (10 krótkich linijek). Karta 2 recto oznaczona w lewym górnym rogu rzymską cyfrą II. Układ adresów i dat na początku listu odzwierciedla
zapis rękopiśmienny.
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Oskar H a l e c k i (1891–1973) – historyk, badacz epoki jagiellońskiej i dziejów Bizancjum; działacz
emigracyjny; od 1919 do 1939 r. profesor Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 1929–1939 dodatkowo wykładał w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie; wybuch drugiej wojny światowej
zastał go w Szwajcarii, skąd udało mu się przedostać do Francji; w Paryżu zorganizował Polski
Uniwersytet na Obczyźnie; po upadku Francji wyjechał – przez Hiszpanię i Portugalię – do Stanów
Zjednoczonych; w latach 1940–1942 wykładał historię Europy Środkowo-Wschodniej w Vassar
College w Poughkeepsie (w pobliżu Nowego Jorku), a w latach 1944–1961 kierował Katedrą Europy Wschodniej na jezuickim Fordham University w Nowym Jorku; w 1942 r. należał do założycieli Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (w latach 1942–1952 był jego dyrektorem, w latach
1953–1962 prezesem, a od r. 1964 – prezesem honorowym); w swojej działalności naukowej
współpracował z wieloma innymi amerykańskimi uniwersytetami.
Hernán C o r t é s (ok. 1485–1547) – konkwistador hiszpański, zdobywca Meksyku.
Parnicki zaczął się uczyć angielskiego w Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Harbinie (Chiny).
Po przyjeździe do Lwowa utrzymywał kontakt korespondencyjny z nauczycielką języka, Rosjanką,
Wierą Tukerkes.
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Rewolucja lutowa wybuchła w Rosji 23 II (8 III) 1917 pod hasłami likwidacji monarchii i przeprowadzenia demokratycznych wyborów do Zgromadzenia Ustawodawczego, które miało określić
przyszły ustrój państwa, a także pod hasłami amnestii, wolności prasy i umożliwienia swobodnej
działalności stowarzyszeń i partii politycznych; rewolucja załamała się w wyniku przewrotu bolszewickiego w październiku 1917.
Parnicki wracał do powieści Dostojewskiego przez całe życie. Czytał je na ogół w oryginale. Cenił
sobie tylko niektóre ich przekłady na inne języki, w tym na język polski. W liście do A. Wata z 7 III
1961 pisał (cyt. za: „Mało kto z nas wszystkich jeszcze żyjących daje mi to poczucie ciągłości polskiej
[...] literatury XX wieku”. Listy Teodora Parnickiego do Aleksandra Wata. Oprac. P. G o r l i ń s k i - K u c i k. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2013, nr 1, s. 247): „Przeczytałem właśnie – po raz pierwszy w życiu – wydane przez PIW polskie przekłady dwu książek Dostojewskiego. Otóż, moim zdaniem,
P a ń s c y Karazamowy w sensie polszczyzny i oddania »dostojewszczyzny« niesłychanie górują nad
Zbrodnią i karą Jastrzębca-Kozłowskiego. Ale nie o tym (co wyżej) chciałem do Pana pisać, tylko
na temat »ciaśniejszy«: Legenda o Wielkim Inkwizytorze, znana mi w oryginale prawie na pamięć,
jest w Pańskim spolszczeniu arcydziełem rytmiki (muzyki) i retoryki, i mocy dramatycznej, jakie
zadziwiająco (bo przecież poza t y m D[ostojewski] jest raczej niedbały, chwilami »niechlujny« stylowo) wyróżniają tych właśnie kilkadziesiąt stron oryginału. Znam poza tym Braci Kar[amazow]
w przekładach i angielskim, i hiszpańskim; i tu, i tam – Legenda Iwana jakże jest żałosna w porównaniu z polską: Pańską!”
Dopisek na lewym marginesie k. 2v.
Chodzi o spodziewane cofnięcie uznania rządu londyńskiego ze strony Stanów Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii i innych państw, równoznaczne z koniecznością likwidacji jego przedstawicielstw,
m.in. w Meksyku, co rzeczywiście nastąpiło na początku lipca 1945. Poseł RP w Meksyku Zygmunt
Merdinger otrzymał notę datowaną na 9 VII 1945, uznającą jego misję za zakończoną.
Wieczorem 25 IV 1943 wiceprzewodniczący Rady Komisarzy Ludowych ZSSR Wiaczesław Mołotow
wezwał ambasadora RP Tadeusza Romera i odczytał mu notę o przerwaniu przez RKL ZSSR stosunków z Rządem RP. Romer oświadczył, że przekaże to stanowisko rządowi, ale noty nie przyjmie,
jako że jej adresatem winno być MSZ w Londynie. Wiadomość o zerwaniu stosunków dyplomatycznych do Ambasady RP w Kujbyszewie dotarła w nocy z 25 na 26 IV 1943.
Aron w drodze z Krakowa do Poznania wspomina rozmowę, jakiej był świadkiem w Rawennie,
między mnichem Romualdem, założycielem kamedułów, a Gebertem z Aurillac, przyszłym papieżem
Sylwestrem II, na temat demonicznej strony natury. Obaj uważali zgodnie, że tym silniej daje ona
o sobie znać, im niżej w hierarchii bytów się znajduje. „Żadnej zaś duszy własnej nie posiada natura ziemi – życiem demonów, co w niej się czają, jedynie żyje!” Różnili się jednak strategią obrony.
Romuald zalecał skrajną izolację od natury: „Uciekać, jak najdalej uciekać – poza mury grube
i szaty grube, i podeszwy!” Natomiast Gebert proponował walkę, czyli zgłębianie zasad rządzących
naturą i wykorzystanie ich dla dobra człowieka: „Ongiś prawnukowie Adama i Ewy w ciemnocie
trwożnej oczu nie śmieli podnieść na słońce i gwiazdy – uszy zatykali, by nie słyszeć wycia wichrów
i ryku fal morskich – gwiazdom i morzu, kamieniom i drzewom, krowom i jaszczurkom cześć, niby
Bogu samemu, bluźnierczo oddawali! Ale minęły tysiąclecia i oto z drzewa buduje człowiek okręty,
którymi po morzu huczącym dumnie, władczo żegluje – z kamienia pałace i świątynie przewspaniałe wznosi – krowy, konie i psy jemu służą, a nie on im – z wichru i grzmotu, z ryku lwa i świergotu ptasiego wyśmiewa się pieśnią i muzyką, stokroć piękniejszą niż wszystkie przyrody nierozumnej głosy, co go ongiś taką grozą potworną napawały... Nie pada już na twarz przed gwiazdami,
ale naturę ich śmiało bada, sam im rozkazując: »Przybliżcie się do mnie«. I przybliżają się. [...] Są
głupcy ciemni, co powiadają: grzech to wnikanie w tajniki wszechświata przez Boga stworzonego.
Nie, nie grzech. Przeciwnie, żąda Mądrość Boża, by dowiodła natura człowiecza, iż niepodobna jest
do owego sługi niegodnego, co talenty w ziemi zakopał – iż nie zagrzebała w cielesności zwierzęcej
owej iskry Mądrości, miłosiernie Adamowi i Ewie pozostawionej... Dopiero bowiem wówczas, gdy
niczym już chełpić się przed naturą człowieczą nie zdoła przyroda nierozumna, przez demony
ciemne opętana – gdy pokona myśl ludzka ptaka, jak on w powietrze się wznosząc – rybę, jak ona
pod wodę się zanurzając – błyskawicę, jak ona bez krzemienia jasność rozpościerając – dopiero
wtedy, powiadam, rzeknie Mądrość Boża synom i córom Adama i Ewy: »Wróćcie na łono moje,
otoście zaświadczyli, żeście obraz i podobieństwo moje«. I będzie to godzina pokusy najstraszliwszej:
Pan Ciemności, który rzekł Adamowi i Ewie: »Bądźcie jako bogowie«, szepnie synom i córom Ada-
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mowym: »Otoście już jako bogowie«. I czekać będą duchy bezcielesne, świetliste i ciemne, co odrzeknie natura człowiecza na ów podszept szatański. Czy przytaknie pysznie: »Otośmy jak Bóg«!
Nie, nie przytaknie. Nad ziemią i niebem, nad tajemnicami gwiazd i otchłaniami mórz panując
szepnie: »Panie, czymeśmy przed Twoim obliczem? Prochem!«” (T. P a r n i c k i, Srebrne orły. Warszawa 1957, s. 469–471).
Jak wynika ze wspomnień pisarza, jego matka w sposób wręcz obsesyjny zabraniała mu chodzenia
boso. Bezpośrednio po jej śmierci 10-letni Teodor zdobył się na swoistego rodzaju wyczyn: na
prośbę i w towarzystwie przyjaciółek z sąsiedztwa przeszedł się bez obuwia po ulicach Ufy. „Podejrzewam, że to matka Jadzi i Iłły, która przecież powiedziała nawet kiedyś mojej matce, że ona mnie
w ten sposób wypacza, zasugerowała swym dziewczynkom, ażeby mnie namówiły do próby przełamania w sobie oporów przeciw chodzeniu boso. Tak czy inaczej, zrobiłem [to] dla Iłły [...]; ze
smutkiem i wyrzutem myślę też dziś, iżem się pokalał wówczas nielojalnością w stosunku do
zmarłej matki” („Pamięć, władca [...] bezlitosny, wciąż i wciąż wskrzesza ponownie to, co minęło...”
Fragmenty wspomnień Teodora Parnickiego. Odnalazł, oprac. i do druku podał T. M a r k i e w k a.
„Pamiętnik Literacki” 2002, z. 2, s. 200). Motyw bosych stóp powracał wielokrotnie w twórczości
Parnickiego, m.in. w powieści Tylko Beatrycze (1962).
Dopisek nad linią tekstu głównego.
Ksawery P r u s z y ń s k i (1907–1950), pisarz, publicysta i reporter; w latach 1941–1942 był attaché kulturalnym w Ambasadzie RP w Moskwie–Kujbyszewie; w latach 1942–1946 współpracował
z londyńską „Nową Polską”; w 1944 r. z 1 Dywizją Pancerną brał udział w bitwie pod Falaise;
w latach 1945–1950 poseł Polski komunistycznej w Hadze; wydał książkę poświęconą pobytowi w ZSSR Russian Year. The Notebook of an Amateur Diplomat (New York 1944; wyd. polskie: Noc
na Kremlu. Warszawa 1989).
Adolf B o c h e ń s k i (1909–1944) – pisarz i publicysta polityczny; studiował dyplomację w École
des Sciences Politiques w Paryżu i prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie; publikował
w „Buncie Młodych” i „Polityce”; jako żołnierz Brygady Podhalańskiej brał udział w bitwie o Narwik
(1940), z Pułkiem Ułanów Karpackich bronił Tobruku (1941) i walczył pod Monte Cassino (1944);
wśród współtowarzyszy broni cieszył się opinią człowieka o wielkiej odwadze; zginął 17 VII 1944
przy rozbrajaniu miny pod Ankoną.
Mahatma G a n d h i (właśc. Mohandas Karamchand G a n d h i) (1869–1948) – przywódca ruchu
na rzecz niepodległości Indii, twórca państwowości indyjskiej; symbol walki bez przemocy.
T. P a r n i c k i w liście z 24 XI 1956 pisał do J. Stempowskiego: „Od dawna żywię wielką sympatię
do współczesnego państwa Indii – postać Mankurasa w Końcu »Zg[ody] Nar[odów]« jest w dużym
stopniu transpozycją tej właśnie sympatii w dziedzinę powieści historycznej...” (kopie listów
T. P a r n i c k i e g o do J. Stempowskiego z lat 1951–1967, przechowywanych w Muzeum Polskim
w Rapperswilu, znajdują się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – sygn. IPN BU 2889/218).
Parnicki po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną nie zaprzestał działalności jako sekretarz lwowskiego oddziału Związku Literatów Polskich. Z tego okresu zapamiętał go A. W a t (Mój wiek.
Fragmenty rozmów Aleksandra Wata z Czesławem Miłoszem. T. 1. Kraków 2011, s. 305): „Zgłosiłem się do Ortwina, gdy tylko przyjechałem do Lwowa. W jego mieszkaniu był lokal dawnego
Związku Literatów. Jak to się wtedy nazywało, Związek Zawodowy Literatów Polskich, Sekcja
Lwowska, prezes Ortwin przyjmuje w takie i takie dni, sekretarz Parnicki o tej i tej godzinie. [...]
Urzędował. Gdy założono ten orgkomitet, Ortwin dostał polecenie, aby rozwiązał Związek. Nie
rozwiązał. Parę razy jeszcze u niego byłem, potem bałem się już chodzić, ze względu na niego i na
siebie. Ale na początku, w dniach, kiedy miał przyjmować, siedział i czekał na interesantów. Interesantów tych było coraz mniej, bywali, przychodzili, ale coraz mniej. Parnicki też urzędował. Nie
wstąpił do nowego związku”. W każdej chwili Parnicki mógł spodziewać się aresztowania. Po latach,
w liście z 8 V 1980 pisał do H. Voglera: „Ja [...] już od końca października liczyłem się z tym, że
będę aresztowany, m.in. z powodu następującego odwiedził mnie w domu zupełnie mi nieznany
Adam Polewka [...] i powiedział tak: »Okazaliście się, Parnicki, dobrym kolegą (ten zwrot – dobry
kolega – odnosił się chyba do życzliwości, jaką – jako sekretarz oddziału lwowskiego – starałem się
okazywać masowo przyjeżdżającym kolegom pozalwowskim [...]), więc my, literaci, przybysze spoza Lwowa, szczerze życzymy wam, ażebyście się jak najprędzej znaleźli w Paryżu...«. Z tej rady nie
skorzystałem – nawet nie próbowałem skorzystać – z wynikiem Panu dobrze znanym...” (list znajduje się w prywatnym archiwum spadkobierców adresata). Parnicki został aresztowany w drugiej
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połowie stycznia 1940 i osadzony na Zamarstynowie. Współwięzień J. K o w a l e w s k i (Cela nr 60.
„Wiadomości” 1950, nr 17, s. 2) tak go wspominał po 10 latach: „Parnicki sprawował wyraźny rząd
dusz w celi nr 60 [!]. Cały dzień, chodząc od grupy do grupy, jak wędrowny retor, opowiadał »bajki« – najczęściej o Aecjuszu, »ostatnim Rzymianinie«. A głód słowa w celi był nie mniejszy chyba
niż głód chleba. [...] I Pochmurski [więzień kryminalny] zaspokajał [...] głód słowa. I on słuchał
»bajek« Parnickiego. I ogromnie go szanował, w czym okazał dużą wyższość nad swoim większym
kolegą z Kremla, który Parnickiego kazał zamknąć... Być może Pochmurski jakimś dziwnym instynktem wyczuwał, że siła Parnickiego nie z tego jest świata i że nawet dyktaturze nie wolno
gwałcić władzy słowa”.
Opis więzienia w Horodni, do którego Parnicki trafił z Zamarstynowa, znajduje się we wspomnieniach W. G r u b i ń s k i e g o (Między młotem a sierpem. Londyn 1948, s. 60–61): „Po zamarstynowskiej małej celi poklasztornej kamera horodnieńska o dwu oknach wydawała mi się obszerna.
Ze względu na ilość więźniów, ilość zmienną, od trzydziestu jeden do trzydziestu siedmiu osób, nie
mieliśmy w niej luzu, ale nie byliśmy tak ściśnięci, jak w więzieniu na Zamarstynowie. I »umeblowanie« kamery było bogatsze. Dostaliśmy duży stół kuchenny, trzy czy cztery małe szafki na naczynia (oczywiście, za mało na tylu lokatorów), trzy proste stołki, któreśmy nazywali taboretami,
wiadro na wodę do picia, dość dużą paraszę. Sienników nie starczyło dla wszystkich, więc sypiałem
na swoim palcie zimowym. [...] Tak. Bez poduszki, na twardym, a gdy nadeszła zima, okryty ręcznikiem żyrardowskim i marynarką, ponieważ nie miałem koca, w ciężkim powietrzu, zatrutym
przez oddechy i nie pachnący pot tylu ciał ludzkich, spałem wyśmienicie. Budzono nas przed
świtem, wyprowadzano po ośmiu do okropnego wychodka, rozdawano po sześćset gramów czarnego chleba, przeważnie dobrego, podawano wiadro herbaty, nie wiadomo z czego zrobionej,
i szliśmy na czterominutowy spacer, w lecie po piachu, w zimie po śniegu i ślizgawicy, na wiosnę
po błocie. Na podwórzu więziennym stały dwie krzywe latarnie naftowe, jedna z nich o okienku,
które się nie domykało. Piętrowy stary mur otaczał podwórzec i łączył budynki. Więzienie miało
przeszło sto lat i posiadało wdzięk małomiasteczkowości słowiańskiej, pochylone mury, niezdarne
drzwi, ciężkie i skrzypiące, artretyczne spęczniałe schody, krótkie rynny, sterczące w bok, żeby
odchlusnąć wodę jak najdalej od muru, tuż u głównego wyjścia bajoro i rynsztok, a wśród tego
wszystkiego dozorcy NKWD”. Następnie Parnicki trafił do więzienia w Czernihowie, gdzie sąd okręgowy skazał go na 8 lat. Wyrok odbywał w Czernihowie, Nowogorodzie, Siewiersku i Kustanaju.
Na wolność wyszedł na mocy amnestii 27 VIII 1941.
Chodzi o układ z 30 VII 1941 między Polską a ZSSR, przywracający stosunki dyplomatyczne między obu państwami, zerwane 17 IX 1939 w efekcie agresji Związku Sowieckiego na II Rzeczpospolitą. Układ miał na celu wspólną walkę z III Rzeszą w ramach koalicji antyhitlerowskiej. W protokole dodatkowym ZSSR gwarantował „amnestię” dla obywateli polskich, którzy znaleźli się w więzieniach, łagrach i na zesłaniu w wyniku polityki represji stosowanej przez władze sowieckie na
ziemiach II Rzeczpospolitej wcielonych do ZSSR.
Antoni G r o n o w i c z (1913–1985) – poeta, prozaik, dramaturg, publicysta; w latach 1936–1938
pracował jako asystent na Wydziale Historii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie; w r. 1936
organizował tzw. zjazd pracowników kultury; pisał w „Sygnałach” i „Lewarze”; w 1938 r. wyjechał
jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej do Stanów Zjednoczonych; po wybuchu wojny
pozostał tam na stałe; wykładał na uniwersytetach w Nowym Jorku i San Francisco; jego sztuki
wystawiano na Broadwayu; autor książek biograficznych (o Fryderyku Chopinie, Piotrze Czajkowskim, Sergiuszu Rachmaninowie, Tadeuszu Kościuszce, Piastach polskich).
Helena U s i j e w i c z (1893–1968) – córka Feliksa Kona; sowiecka publicystka, parająca się m.in.
krytyką literacką, kodyfikatorka tzw. realizmu socjalistycznego; przyjaźniła się z Wandą Wasilewską, tłumaczyła jej książki na język rosyjski; Parnicki odwiedzał ją podczas swego pobytu w Kujbyszewie. W Opowieści o trzech Metysach, z wyraźnym wątkiem autobiograficznym, bohater, alter
ego pisarza, prowadzi rozmowę z postacią podającą się za Krzysztofa Villafanę z części 3 Nowej
baśni: „[Krzysztof V.:] Spotykał się pan w jednym z pokojów »Grand Hotelu« z Heleną Usijewicz,
córką słynnego ongiś Kona. Otóż ta właśnie pani (czy ściślej jeszcze mówiąc: towariszcz Je... Jelena Feliksowna) raz kiedyś – z panem rozmawiając – tak wyraziła się: »Gorąco proszę pana, ażeby
o tym, co za chwilę powiem, stanowczo ani jednym słowem nie mówił ambasadorowi T. R. (w wypadku tym dokładne wymienianie imienia i nazwiska – zdaniem moim – potrzebne by nie było),
ale że przed dwiema godzinami dotarła do mnie informacja rodem (to rodem’ moje jest, nie pani
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Heleny Usijewicz) z wiarygodnego – a to bardzo – źródła, iż samo miasto Lwów Polakom Stalin
prawdopodobnie oddałby (czy i inaczej jeszcze to samo wyrażając: właśnie Lwowa na rzecz Polaków
zrzekłby się), gdyby na wszelkie inne nasze żądania w sprawie granic rząd londyński powiedzieć
zechciał: Niech będzie tak’, nareszcie«. Rzecz to oczywista, że panu tę wiadomość przekazano w celu
tym, by zaraz po powrocie z »Grand Hotelu« do ambasady pan pobiegł z nią – z tą właśnie wiadomością – do swego szefa, pana R. [...], więc też, rzecz jasna, byłaby ogromnie pani Helena Usijewicz
na pana rozżalona (czy może nawet rozeźlona), gdyby poważnie potraktował jej prośbę o dyskrecję.
A tak samo i wice wersa przecież również zdarzało się: pan prosił – też gorąco – panią Usijewicz,
żeby to, co ma do powiedzenia wyłącznie jej, jakimikolwiek bądź (czy ściślej jeszcze mówiąc: żadnymi w ogóle) drogami nie przedostało się do wiadomości czy pana Mołotowa, czy – tym bardziej
jeszcze – samego aż Stalina, a do powiedzenia ma pan jej to, że w sprawie granic z Londynu ambasador T. R. dostał czy rady, czy instrukcje aż nawet, świadczące, że w tej właśnie sprawie jest
stanowisko polskie dokładnie takież, jakie było kilka tygodni temu albo – przeciwnie – owszem,
zmianie uległo pewnej, jednak stanowczo nie aż takiej, jaka wprowadzić mogła Narkomindieł [tj.
sowieckie MSZ] w stan czy euforii, czy zachwytu” (T. P a r n i c k i, Opowieść o trzech Metysach. T. 1:
Raczej jednak oni. Warszawa 1992, s. 134–135).
Po zawarciu 30 VII 1941 układu Sikorski–Majski reaktywowano działalność Ambasady RP i umieszczono ją w przedwojennej jej siedzibie w Moskwie (ul. Spiridonowka 30). Po ewakuacji korpusu
dyplomatycznego w połowie października 1941, związanej z przełamaniem przez wojska niemieckie
frontu pod Smoleńskiem, Ambasada RP została przeniesiona do pałacyku z 1900 r. dr. Ericha
Gustowicza Erna przy Czapajewskiej 165 w Kujbyszewie (Samarze).
Dmowszczycy – zwolennicy polityczni Romana Dmowskiego, endecy.
W kwietniu 1943, bezpośrednio przed likwidacją Ambasady RP w Kujbyszewie, Parnicki przedstawił ambasadorowi Tadeuszowi Romerowi memoriał o zasadach ułożenia po wojnie stosunków
polsko-sowieckich. Ambasador wysłał memoriał ze swoją aprobatą do Londynu.
Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 2v.
Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 1r.

8
Written in Polish
México, 15/VI [19]45
Drogi Janku,
Może ten list przyjdzie w sam dzień Twoich Imienin1: pamiętasz te Imieniny sprzed
dwu lat? Damaszek? Orient Palace Hotel, w którym ostatnio strzelano?... Życzę Ci
wszystkiego, wszystkiego najlepszego, Mój Drogi – a sobie, bym kiedyś mógł jeszcze
złożyć Ci życzenia osobiście...
Dawnoś do mnie nie pisał: nie jestem nawet pewien, czyś otrzymał mój bardzo
długi list (polecony), gdziem wspominał o Gandhim i o starej Helenie [Usijewicz]
i prosiłem, by Ludwik [Seidenman] napisał mi o swych wrażeniach ze Srebrnych
Orłów... i o tym, żem bardzo już znużony... Dziś sytuacja jest dla mnie jeszcze jaśniejsza niż przedtem: choć trudno przekreślić (i realnie, i jeszcze bardziej jako
symbole) i starą Helenę, i młodą Kirę2, przekreślam: jestem z naszym kujbyszewskim
Stefanem [Gackim], nie z Ksawerym [Pruszyńskim]3: choć pierwszego nie lubię,
a drugiego – tak...
I przygotowany jestem psychicznie na wszystkie następstwa. Nawet na to, że
nigdy już nie zobaczę swej żony – czyli nigdy już w ogóle pewnie nie będę miał żony,
będąc żonatym... A podobno (pisała mi p. Hanka W[ierzyńska]4) żona Ludwika5 się
odnalazła – cieszę się za niego szczerze: ale czy i on ją kiedy zobaczy?
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Wczoraj byłem z Min[nistrem] Merdingerem u Prezydenta Meksyku6 – druga to
ceremonia w moim życiu (pierwsza – na Kremlu, z Romerem7) – może to jedna
z ostatnich moich funkcyj dyplomatycznych? A co będę robił potem? Nie wiem i nie
troszczę się teraz o to: bylebym takie mógł mieć życie, aby mieć warunki zrealizowania celu swego przyjazdu do Meksyku – napisania powieści o Azteczce doñi
Marinie. Ostatecznie można napisać powieść w każdych warunkach – byleby się
nie umarło z głodu...
Kister narobił huku, ale w rezultacie – widzę – z angielskiego {wydania Srebrnych
Orłów – nici... Czyżby to miała być moja ostatnia książka?! Aha, posłałem na Twój
adres Ludwikowi 2-gi tom – ale on nic, nic nie pisze... I Pawliszak8 nie pisze: a ja
wysłałem do niego przez te 10 miesięcy z 10 listów, a on – żadnego...}9
{Raz jeszcze życzę Ci, Janku, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Imienin.
Cóż Wasze urocze kobiety? Irena, Krysia, Marysia? „Co z oczu...”10 itd. No, ale
trudno, trzeba przyzwyczaić się wreszcie być wiecznie samotnym i nie uważać cieni za rzecz uchwytną...}11
{Pani Marcie ręce całuję. Ludwika ściskam: niech do mnie napisze. Ściskam
też Ciebie: gorąco, bardzo...
Teodor}12
Pożółkła karta papieru średniej grubości, o wymiarach 21 × 27,5 cm, zapisana obustronnie ciemnogranatowym atramentem; pismo równe; na szerokim lewym marginesie dopiski w układzie pionowym
(karta recto: 6 linijek, karta verso: 5 linijek). Dodatkowo w lewym górnym rogu ukośny dopisek „do góry
nogami” z podpisem nadawcy. W prawym górnym rogu notatka atramentem ręką Jana Erdmana: „Odpowiedziałem 14 VII 45”.
1
2
3
4
5
6

7
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Jan Erdman obchodził imieniny 24 VI, we wspomnienie Narodzin Jana Chrzciciela.
Mowa o Kirze K o r c h o w e j. Do tej pory nie udało się niczego dowiedzieć na jej temat.
Pruszyński po ukonstytuowaniu się w czerwcu 1945 Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej
został z jego ramienia posłem nadzwyczajnym w Holandii.
Chodzi o Halinę W i e r z y ń s k ą, z domu P f e f f e r, primo voto S z t o m p k o w ą (1903–1980),
drugą żonę Kazimierza Wierzyńskiego. Parnicki nazywał ją Hanką.
Zofia (Ida Sophie) S e i d e n m a n o w a, z domu H e l l e r (zm. 1988) – żona adwokata Ludwika
Seidenmana; do Stanów Zjednoczonych przyjechała z Polski w 1947 roku.
W tym czasie (w latach 1940–1946) prezydentem Meksyku był Manuel Á v i l a C a m a c h o
(1897–1955), członek Partii Rewolucyjno-Instytucjonalnej; 22 V 1942 wypowiedział wojnę państwom
Osi.
Tadeusz R o m e r (1894–1978) – dyplomata; w latach 1935–1937 poseł RP w Lizbonie; w 1937–1941
ambasador RP w Tokio; 15 IX 1942 mianowany ambasadorem rządu RP w ZSSR, do Kujbyszewa
przybył 12 X 1942. Pod koniec października udał się do Moskwy, aby złożyć listy uwierzytelniające na Kremlu. Towarzyszył mu Teodor Parnicki, który w tym czasie sprawował funkcję p.o. attaché
prasowego. „Udało mi się przekonać ambasadora Romera, który jechał do Moskwy celem złożenia
listów uwierzytelniających przewodniczącemu Rady Najwyższej ZSRR Kalininowi, żeby mnie też
zabrał jako jednego z pięciu swoich towarzyszy, a to właśnie jako kogoś do załatwiania spraw
prasowych. To też miało się w Moskwie załatwiać, ale myślę, że głównie skusiłem go tym, że Moskwa
jest miastem mojego dzieciństwa, więc miałby we mnie osobistego i przewodnika, i komentatora.
W każdym razie pojechałem z nim do Moskwy; mniejsza w tej chwili o szczegóły; jego rozmowy na
szczycie były dość – nazwijmy to – burzliwe, sytuacja polityczna i historyczna była dość specjalna,
natomiast na moim szczeblu szło wszystko wtedy wyjątkowo dobrze i przyjemnie, i składnie; i widocznie ambasadorowi jakieś moje przy nim działanie przez prawie dwa tygodnie w Moskwie podobało się, bo tuż przed wyjazdem zaszczycił mnie niesłychanie miłą propozycją – dowiodło to jego
inteligencji i umiejętności przewidywania, bo właśnie prawdopodobnie i to też, między innymi, może
wprawdzie nie rozstrzygnęło ostatecznie, ale pokaźnie dopomogło do stworzenia harmonii w dzia-
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łaniu między mną a Erdmanem. Mianowicie ambasador Romer powiedział mi: »Wie pan, ja wystąpię z wnioskiem do rządu londyńskiego i poproszę rząd radziecki o zgodę, żeby rozdzielić funkcje
attaché prasowego i attaché kulturalnego. Wobec tego Erdman będzie miał wyłącznie sprawy
prasowe, pan zaś będzie miał, też wyłącznie, sprawy kulturalne i tak samo jak on – pan automatycznie, w wyniku moich starań, dostanie też status dyplomatyczny, i pan nie będzie, jak było za
Pruszyńskiego, zastępcą Erdmana, tylko będziecie panowie działali równolegle«. I rzeczywiście
działaliśmy równolegle. I [...] w wielkiej harmonii” (T. P a r n i c k i, Historia w literaturę przekuwana. Warszawa 1980, s. 16–17).
Franciszek P a w l i s z a k (1906–1974), przed wojną związany był z radiem we Lwowie; po wybuchu
wojny znalazł się w Stanach Zjednoczonych, współpracował m.in. z „Nowym Światem”; od drugiej
połowy lat czterdziestych do 1965 r. jako Jan Gruda prowadził audycje w „Głosie Ameryki”; znajomy Parnickiego z okresu lwowskiego.
Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 1v.
„Co z oczu, to z serca” – przysłowie polskie. Zob. S. A d a l b e r g, Oko. W: Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. Warszawa 1889–1894, s. 356.
Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 1r.
Dopisek w lewym górnym rogu k. 1r.

9
{T. Parnicki}1

Written in Polish

{POSELSTWO

{Meksyk, dn.} 13 lipca{194}5

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

{México, D. F.
Calle Mérida, 121}3

W MEKSYKU
LEGACION DE POLONIA
EN MEXICO}2

Paseo de la Reforma 237 – 2
México D. F.
México
Drogi Janku,
Znowu nic nie piszesz, a przecież chciałbym wiedzieć, co się dzieje z Tobą i P. Martą, z Ludwikiem [Seidenmanem], z Pawliszakiem... Napisz koniecznie jak najprędzej.
Czy Kister wrócił z Anglii4 do N[ew] Yorku? Gdy wróci, przypomnij mu, bądź łaskaw,
jego obietnicę dla mnie – właśnie teraz to aktualne – on musi wiedzieć, o co chodzi...
o zaliczkę...
A co ze mną? Dostanę 3-miesięczną odprawę – około 700 dolarów – z tego 2/5
wypłacę na długi – chcę być czysty z długami... Za resztę spróbuję żyć przez 6 miesięcy i przez ten czas napisać 2-gą część Aecjusza5 – może też Mojżesza i Helenę6,
a może i jaką powieść współczesną... A co potem? – nie wiem – może już koniec,
ale {jeśli koniec, to niechże po mnie coś pozostanie...
Ściskam Cię: Teodor}7
Pożółkła karta papieru średniej grubości, o wymiarach 21 × 27,5 cm, z oficjalnym nadrukiem Poselstwa
RP, zapisana obustronnie ciemnogranatowym atramentem; pismo bardzo rozstrzelone, litery bardzo
duże, równe; szeroki margines lewy na karcie recto (niezapisany), niewielki dopisek pionowy na wąskim
marginesie prawym karty verso.
1
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W klamry ujęto nadruk listownika Poselstwa RP (przekreślony przez Parnickiego). Pod nim adres
prywatny pisarza.
W klamrach umieszczone zostały elementy nadruku listownika Poselstwa RP, przekreślonego ręką
Parnickiego.
Wiosną 1945 Marian Kister udał się drogą morską do Londynu (8 V, w Europie dzień zakończenia
drugiej wojny, zastał go na statku). W Londynie przede wszystkim starał się zorientować w możliwościach rozprowadzenia części nakładów wydanych przez siebie książek pośród Polaków znajdujących się w Wielkiej Brytanii.
Drugą część Aecjusza, ostatniego Rzymianina Parnicki napisał dopiero w połowie lat sześćdziesiątych, ale planował ją jeszcze przed wojną, o czym świadczy jego korespondencja z Symonolewiczem
(część ta miała nosić tytuł Największa gra): „W drugiej powieści Aecjusz już będzie raczej dziejowym
tłem niż »subiektem«: bezpośrednio zetknie się z nim czytelnik 2 czy 3 razy, ale za to tym silniej
powinno uwypuklać się jego historyczne znaczenie i wielkość, jako że niewidzialny ciążyć będzie
nad wszystkim, co się w powieści będzie działo... Ze »znajomych« z pierwszej powieści wysuną się
na czoło Merobaudes, Awitus, król Teodoryk wizygocki i wie Pan, kto jeszcze?... Oto possesor
Karyzjusz (jedna z głównych postaci w Największej grze). Z wybitnych postaci historycznych, które dotąd nie występowały w Aecjuszu, obecnie wystąpią herezjarcha Eutyches, poeta Sydoniusz
Apollinaris, Meroweusz frankoński, córka Placydii – Honoria, Torysmund i Teodoryk II wizygoccy
i w jednym krótkim epizodzie: sam Atylla. Powieść skonstruowana ma być w ten sposób, że stanowić będzie zupełnie samodzielną całość: czytać ją można będzie, nie znając wcale Aecjusza” (list
z 13 VII 1936). W tym czasie Parnicki myślał nawet o napisaniu kolejnych tomów: „A tak wyraźnie
widzę przed sobą drogę twórczą, którą winienem iść w ciągu najbliższych 3 lat... Tetralogia z V wieku (część I: Aecjusz; II: Największa gra; III: okres między śmiercią Aecjusza a śmiercią Walentyniana; IV: dramat cesarza Awitusa [...])” (list do Symonolewicza, z 5 VIII 1936). T. P a r n i c k i
w Postscriptum do Śmierci Aecjusza (Warszawa 1966, s. 428) napisał: „Praca nad [tą] powieścią [...]
– choć planowana od wielu lat w Meksyku – dokonywała się w całości w Warszawie, a ukończona
została dokładnie w trzydzieści lat i w trzy dni bez jedenastu godzin po ukończeniu przeze mnie
we Lwowie pracy nad powieścią Aecjusz, ostatni Rzymianin. Mianowicie: pracę nad Aecjuszem,
ostatnim Rzymianinem ukończyłem w niedzielę 8 marca 1936 roku około godziny 11 rano; pracę
nad Śmiercią Aecjusza – w piątek 11 marca 1966 roku o godzinie 0:28”.
Parnicki nie napisał powieści o Mojżeszu i Helenie, ale zarys jej fabuły przedstawił w części drugiej
Nowej baśni, ukończonej w 1962 roku. Jeden z jej bohaterów, biskup Burgos Alfons de Santa
Maria, w rzeczywistej lub tylko wyimaginowanej rozmowie z podległym jego inkwizytorskiej władzy
Iwenem, „chlubą i ozdobą [...] ongiś studium gramatyki u franciszkanów w Kantabrydze angielskiej”,
skłania go do rozwinięcia pomysłu tragedii o Hermionie, córce Heleny trojańskiej i Menelaosa,
która wraz z nimi po powrocie z Troi znalazła się w Egipcie. Kochając Orestesa, nie godzi się ona
z decyzją rodziców, by poślubiła Pyrrusa, i uczestniczy w eksodusie Żydów pod wodzą Mojżesza.
Na wybrzeżu filistyńskim spotyka Orestesa, który schronił się tam już po zabiciu matki. Ścigani
przez Helenę i Pyrrusa, młodzi uciekają na zachód, zamieszkały przez Atlantów. I tam ponoszą
śmierć, złożeni w ofierze bogom, żywiącym się krwią ludzi. Mojżesz w tej tragedii „Mędrcem był [...]
mogącym bratać się i z najwyższymi Egiptu arcykapłanami – wyznającymi wiarę tajemną, iż żadnych
bogów nie ma poza Jednym Jedynym, mającym słońce za maskę świetlistą na obliczu swym nieodgadnionym – lecz także z maluczkimi. I z dwu tych samych możliwości stworzył jedną, nową,
a wyższego rzędu: umiał porwać maluczkich do buntu, czyli [...] do secesji, lecz zarazem moc chcąc
ducha im dać taką, by się nie bali bojowych wozów wielmożów, wiarę im w Boga Jedynego objawił,
łaskę też równocześnie szczególną owego Jedynego obiecując, co istotnie z takim maluczcy przyjęli zapałem, że nieustraszenie przedarli się poprzez liczne wozów bojowych szeregi ku morzu...”
(T. P a r n i c k i, Nowa baśń. Cz. 2: Czas siania i czas zbierania. Warszawa 1963, s. 333, 340–341).
Dopisek wzdłuż prawego marginesu k. 1v.
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México, 6/X [19]45
Drogi Janku,
Serdecznie dziękuję Ci za list, choć króciutki, ale bardzo treściwy. Koniecznie daj
znać o narodzeniu się syna lub córki n a t y c h m i a s t. O sobie teraz nie piszę –
wiesz chyba sporo o mnie od Ludwika [Seidenmana], do któregom ostatnio wiele
pisał. Nie myślę, nie chcę myśleć o niczym, tylko o twórczości – zobaczymy, czy tę
grę rozegram szczęśliwie, czy też jak u Giermanna w Pikowej Damie moja karta
będzie bita1... Materialnie na razie liczę trochę na Kistera – nie jestem pewien, czy
mi pomoże; jeśli nie – chyba zrobi głupstwo...
Dostaję dokumenty uchodźcy politycznego w Meksyku – Droh[ojowski]2 będzie
dla mnie „pustym miejscem” – bardziej skomplikowana sprawa z Natalią [Aszkenazy-Drohojowską]...3
Miałem chwilę, jedną chwilę wahania: wiesz, że mam idée fixe na punkcie powrotu wschodniego chrześcijaństwa na łono Kościoła rzymskiego {i ambicje udziału w tworzeniu procesu dziejowego owego powrotu...}4 – więc gdy rozeszła się pogłoska, że profesor [Kot] jedzie do Watykanu (co się nie potwierdziło5 – przeciwnie,
Oni zerwali konkordat!!6), miałem parę bezsennych nocy...
Ale to już dziś jest za mną. Jeśli mam noce bezsenne, to chyba z powodu, iżem
bardzo, bardzo samotny, no i z racji nowych planów twórczych...
Ręce Pani Marty z oddaniem najszczerszym całuję, Ciebie ściskam bardzo gorąco –
Teodor
Pożółkła karta papieru średniej grubości, o wymiarach 21 × 27,5 cm, zapisana obustronnie niebieskim
atramentem, pismo równe, średniej wielkości, lekko pochylone; dość szeroki lewy margines. Na lewym
marginesie karty recto niewielki dopisek ukośny, zaznaczony strzałką.
1

2

3
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Nawiązanie do opowiadania Dama pikowa A. P u s z k i n a (1833). Jego bohater, Hermann, pragnie
wykorzystać tajemnicę sukcesu w grze w karty zdradzoną mu przez hrabinę Annę Fiedotownę.
Ryzykując, traci cały majątek i kończy swe życie w domu dla obłąkanych.
Jan D r o h o j o w s k i (1901–1979) – dyplomata, ukończył École Libre des Sciences Politiques
w Paryżu; w latach 1922–1923 attaché Poselstwa RP w Hadze, w 1923–1926 pierwszy sekretarz
Poselstwa RP w Rzymie; po zamachu majowym odszedł z dyplomacji; w latach 1926–1930 przebywał w Stanach Zjednoczonych; w latach 1930–1931 korespondent „Kuriera Poznańskiego” w Berlinie; w 1931 r. nawiązał kontakt z Frontem Morges i gen. Władysławem Sikorskim; po wybuchu
drugiej wojny światowej wrócił do służby dyplomatycznej, w latach 1939–1942 pełnił funkcję
radcy Ambasady RP w Waszyngtonie, w 1942 r. chargé d’affaires Poselstwa w Hawanie, przedstawiciela Polski przy rządzie Czang Kaj-szeka w Chinach, w 1943 r. konsula generalnego w Jerozolimie; w latach 1943–1944 był wiceministrem informacji i dokumentacji w rządach gen. Sikorskiego i Stanisława Mikołajczyka; w drugiej połowie 1945 r. objął funkcję posła w Meksyku z ramienia
Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej w Warszawie (po ucieczce Mikołajczyka w 1947 r. pozostał w służbie dyplomatycznej Polski komunistycznej); w latach 1951–1952 był posłem w Kairze;
w 1953 r. aresztowany za próbę nielegalnego przekroczenia granicy; po wyjściu z więzienia w r. 1955
poświęcił się pracy pisarskiej. Opublikował Jana Drohojowskiego wspomnienia dyplomatyczne
(Warszawa 1959).
Natalia D r o h o j o w s k a, z domu A s z k e n a z y, secundo voto F r a n c o – attaché Ambasady RP
w Moskwie–Kujbyszewie; do ZSSR przyjechała z Waszyngtonu na przełomie 1941 i 1942 r.; pracowała w referacie politycznym; w ostatnich miesiącach istnienia Ambasady redagowała biuletyn
w języku angielskim z przeznaczeniem dla innych placówek dyplomatycznych; ZSSR opuściła
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w ostatniej grupie personelu Ambasady; 20 XI 1943 wzięła ślub z Janem Drohojowskim;
w r. 1951 towarzyszyła mężowi na placówce w Kairze; po jego odwołaniu w 1952 r. i wezwaniu do
Polski osiedliła się we Francji.
Dopisek na lewym marginesie k. 1r.
Profesor Stanisław Kot po wejściu w czerwcu 1945 Stanisława Mikołajczyka do Tymczasowego
Rządu Jedności Narodowej wrócił do Polski, skąd wysłano go jako ambasadora do Rzymu. Po zerwaniu z rządem w Warszawie w 1947 r. pozostał na emigracji.
12 IX 1945 Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej ogłosił unieważnienie konkordatu zawartego
między II RP a Watykanem. Pretekstem unieważnienia konkordatu stało się m.in. powierzenie
w grudniu 1939 przez Stolicę Apostolską administracji nad diecezją chełmińską Niemcowi, biskupowi gdańskiemu Karolowi Splettowi.

11
						

México D. F. – 22/XII [19]45
Paseo de la Reforma 237/2

Drogi Janku,
Zasyłam Pani Marcie i Tobie najserdeczniejsze życzenia Wigilijne i Noworoczne oraz
życzenia w związku z mającym niebawem nastąpić zwiększeniem się rodziny.
Dawno nie miałem ani od Ciebie, ani o Tobie żadnych wiadomości; czyś nie
dostał mojego listu, wysłanego na ten – co i teraz wysyłam – adres? Chciałbym
wiedzieć, jak wam z P. Martą się powodzi – czy macie jakie plany co do odmiany
biegu swego życia, czy też zamierzacie na dłużej pozostać na farmie1. U mnie rewelacyjnych zmian na razie nie ma. Miałem od Kistera i od Arleta (od tego ostatniego z[a?] pośrednictwem p. Dobrowolskiej2) pewne propozycje odnośnie [do]
przeniesienia się do Stanów – ale po krótkim namyśle ustosunkowałem się do tych
propozycyj definitywnie odmownie...
Czas swój spędzam obecnie głównie – a właściwie prawie wyłącznie – na pisaniu
powieści z dziejów Stan[ów] Zjedn[oczonych]3... Oczywiście, raczej mam tremę –
wydaje mi się, że stworzę rzecz poronioną i skompromituję się – chwilami myślę,
że tak dalecy od nas ludzie w[ieków] V czy X są mi znacznie bliżsi i zrozumialsi niż
Kentukijczycy, Bostończycy czy Nowoorleńczycy pocz[ątku] XIX wieku... Wbrew
sugestiom Ludwika [Seidenmana], powieść nie będzie miała happy endu – wydaje
mi się (na podstawie filmów i rozmów z ludźmi dobrze znającymi współczesnych
Amerykanów), że publiczność czytająca Stanów dojrzała już do właściwej oceny
tragizmu... Zresztą, powieść moja – tak jak została zawiązana (ostry konflikt ideologiczny między parą szalenie zakochanych w sobie osób, dojrzałych politycznie
ponad przeciętny poziom swej epoki) – nie może mieć happy endu w potocznym
znaczeniu tego określenia...
Wiesz już zapewne, że Kister wydaje 2-gie (polskie) wydanie Aecjusza. Zrazu
ukrywał ode mnie (wiem to od Kuncewiczowej4), że z góry dostał z Anglii zamówienie na 2250 egz[emplarzy]. Ale gdy zobaczył, że wiem o tym – przyznał się – nawet
kapie mi po trochę pieniądze i jakoś żyję... Ciężko mi, ale każdy musi żyć tak, jak
chce {i ponosić konsekwencje swej postawy wobec życia...}5
Najważniejsza dla mnie rzecz to zachować dawne mieszkanie – około 50 dol[arów] – wielu rzeczy muszę sobie odmawiać, żeby co miesiąca mieć na czynsz...
A w innym mieszkaniu chyba nie mógłbym pracować. Szczerze powiem, że ocze-
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kuję od Marty recenzji z Aecjusza po ukazaniu się 2-go wydania – przecież tyle jest
pism polsko-amer[ykańskich], gdzie by taką recenzję można było umieścić. Wydaje mi się czasem, że i na dobrą, {wnikliwą}6 recenzję Sr[ebrnych] Orłów znalazłoby
się miejsce... Przyznam się, że ciężko mi przychodzi znoszenie faktu dość anormalnego, jak to, że jedna z b[ardzo] nielicznych powieści polsk[ich] czasu wojny7 nie
doczekała się żadnej recenzji... Miałem natomiast w sprawie Sr[ebrnych] Orłów list
od ks. Meysztowicza8 z naszej Ambasady przy Watykanie – poza tym historyka
Kościoła... Niepokoi go mocno wpływ „freudyzmu” na moją twórczość, ale winszuje mi przezwyciężenia tradycji szkoły krakowskiej9, która ulegając doktrynie o ciągłości postępu – przeciwstawiała dorobek kulturalny Polski końca XIV w[ieku]
barbarzyńskiej i prymitywnej rzekomo atmosferze czasów Bolesławowskich...
Wedle głębokich ostatnimi laty badań ks. Meyszt[owicza] w Bibl[iotece] Wat[kańskiej]
wizja Chrobrego i otoczenia jego – ich poziomu polit[ycznego] i kult[uralnego] etc.
– w Sr[ebrnych] Orła[ch] bliższa jest prawdy hist[orycznej] od ujęć Szujskiego10 czy
Bobrzyńskiego11...
Czy Ludwik nie jest chory? Dawno do mnie nie pisze, a wyczekuję od niego
odpowiedzi w kilku b[ardzo] ważnych dla mnie sprawach... Czy adres Pawliszaka
naprawdę jest 114 East 72 ulica? I czy nie znasz adresu p. Ireny, byłej Prażmowskiej? Dostałem od niej zawiadomienie o ślubie, ale bez adresu – nie mogłem więc
złożyć powinszowań... Pisałem też do Marysi S. na 1142, Madison Ave[nue] – ale
nie dostałem odpowiedzi... Krysia też nic nie pisze... Z Londynu pisują do mnie
Kozioł i Weintraub12, {rzadko p. Kossowska}13. Od p. Hanki W[ierzyńskiej] wiem,
że Zawadowski14 zdążył szereg osób z Teheranu – m.in. Danusię Grab[owską]15 –
przerzucić do Syrii. Mnie osobiście niepokoi brak cienia wiadomości o mojej żonie.
Czasami korci mię, żeby zwrócić się w tej sprawie do starej Heleny U[sijewicz]
(T. Romer16 prosił Mniszka17, żeby szukał mojej żony) – ale odrzucam od siebie tę
pokusę... Proces dziejowy wykopał między mną a Heleną U[sijewicz] przepaść zaiste
głębszą i szerszą niż Atlantyk. Ale szerszą niż Atlantyk okazuje się też być ulica
Paseo de la Reforma – Natalia [Aszkenazy-Drohojowska] mieszka w hotelu po drugiej stronie ulicy, a dalej mi do niej, niż gdy była w Londynie... Oczywiście, jeśli
zechce ze mną się spotkać na gruncie neutralnym – spotkam się z nią b[ardzo]
chętnie. Ale jej się nie śpieszy. Czyżby czekała, że ja się zgłoszę? Nie mogę. Powinna to zrozumieć. M.in. i to, że właśnie jako przysięgły rusofil nie mogę aprobować
w Polsce takiej sytuacji, która tylko pogłębia nienawiść między Polakami a Rosjanami. A są też rzeczy, których ona nie zrozumie. M.in. to, że ciąży na mnie, silniejszy może niż na kim innym, obowiązek w i e r n o ś c i, a to ze względu na ratowanie
honoru krwi, co płynęła w żyłach mojej matki18 – bo na ogół ludzie tej krwi nie mają
wiele zrozumienia dla elementu w i e r n o ś c i. Niestety, to fakt, i nie {można zaprzeczać jego istnienia, choćby i znalazło się takie czy owo usprawiedliwienie...}19
{Przed tygodniem byłem 2 dni nad Pacyfikiem (zabrali mnie swym autem
pp. Stebelscy20). Gdybym więc przebył ocean, miałbym już za sobą całą kulę ziemską okrążoną – bom wszak wyrostkiem (1919–1920) patrzył na tenże Pacyfik od
strony Władywostoku21}22
{Proszę Cię, Janku, gorąco – pisz do mnie. Ściskam Cię bardzo serdecznie. Pani
Marcie ręce całuję –
Teodor}23
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Dwie pożółkłe karty bardzo cienkiego papieru bibułowego, o wymiarach 21 × 28 cm, zapisane obustronnie ciemnogranatowym atramentem. Pismo równe, dość gęste. Dopiski pionowe na marginesie lewym
karty 1 verso oraz karty 2 recto i verso. Niewielki dopisek poziomy u dołu karty 1 recto na lewym marginesie. W lewym górnym rogu karty 1 recto dopisek ołówkiem Jana Erdmana: „Odpowiedziałem 29 XII 45”.
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Marta i Jan Erdmanowie w 1945 r. kupili kurzą fermę pod Lakewood w stanie New Jersey. Prowadzili ją do 1950 roku. Marta w liście z początku 1946 r. pisała do rodziców, już po narodzinach
pierwszej córki, Anny: „Po ośmiu dniach wróciłam do domu, bo czas był ciężki i trzeba było oczyścić
kurniki na przyjęcie dziewięciuset jednodniowych kurcząt, i Jan pracował dniem i nocą jak wariat,
nieraz zupełnie bez snu” (cyt. za: M. W a ń k o w i c z, Ziele na kraterze. Wyd. 10. Warszawa 1976,
s. 406).
Anna D o b r o w o l s k a – żona majora Stefana Dobrowolskiego, attaché wojskowego w Poselstwie
RP w Meksyku; absolwentka filologii klasycznej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie; po
zakończeniu w lipcu 1945 misji Poselstwa pracowała – z ramienia Kongresu Polonii Amerykańskiej
– przy likwidacji obozu polskich uchodźców w Santa Rosa.
Powieść z historii Stanów Zjednoczonych zaczął Parnicki pisać 17 XI 1945. Jej akcja miała się
toczyć w Nowym Orleanie po przyłączeniu w 1803 r. Luizjany do USA, ze szczególnym wyeksponowaniem wydarzeń z okresu wojny amerykańsko-brytyjskiej (1812–1815). Głównymi bohaterami
utworu autor chciał uczynić parę małżonków: nieprzejednanie antybrytyjską republikankę z Nowego Orleanu i probrytyjskiego federalistę z Bostonu. Planował też wprowadzenie postaci mieszańca polsko-holenderskiego. Zasadniczą opowieść amerykańską z początków XIX w. zamierzał
obudować prologiem i epilogiem, nawiązującymi do wydarzeń współczesnych ze znanych mu Rosji,
Bliskiego Wschodu i Anglii, lecz bez wtrętów autobiograficznych. W trakcie pisania próbował dotrzeć
do wielu opracowań, takich jak np. E. R i p l e y, The Social Life in Old New Orleans czy J. A. R o be r t s o n, Luisiana under Spain, France and United States. W lutym 1946 miał już 400–
500 stronic maszynopisu (około jedną trzecią całości). Ostatecznie jednak powieści nie ukończył.
Maria Kuncewiczowa w 1940 r. wznowiła działalność polskiego PEN Clubu na emigracji (stała na
jego czele do 1945 r., do czasu cofnięcia mu uznania ze strony Międzynarodowego PEN i jego
przekształcenia się w Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie).
Dopisek na lewym marginesie k. 1r.
Dopisek nad główną linią tekstu.
W rękopisie: „wojna”.
Ks. Walerian M e y s z t o w i c z (1893–1982) – przed wojną wykładał na Wydziale Teologicznym
Uniwersytetu Stefana Batorego; w latach 1932–1937 oraz podczas drugiej wojny światowej pełnił
funkcję radcy w zakresie prawa kanonicznego w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej;
w r. 1945 utworzył w Rzymie Polski Instytut Historyczny; w 1954 r. zainicjował wydawnictwo
„Sacrum Poloniae Millennium” i rocznik „Antemurale”; w 1960 r. rozpoczął wydawanie nowej serii
publikującej źródła do historii Polski „Elementa ad Fontium Editiones”; autor wspomnień Poszło
z dymem (1973) i To, co trwałe (1974).
Krakowska szkoła historyczna – kierunek historiografii polskiej, zainicjowany dziełem W. K a l i nk i Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim (1853). Szkoła prezentowała krytyczną wizję
dziejów polskich, według której to anarchiczny charakter narodowy, wadliwy ustrój polityczny
i upośledzenie warstw nieszlacheckich przyczyniły się do upadku I Rzeczpospolitej. Występowała
w opozycji do historiografii romantycznej, zwłaszcza przeciw demokratyzmowi Joachima Lelewela.
Należeli do niej m.in. Józef Szujski, Stanisław Koźmian, Stanisław Tarnowski, Michał Bobrzyński,
Stanisław Smolka.
Józef S z u j s k i (1835–1883) – historyk, publicysta, dramaturg, polityk; początkowo szlachecki
demokrata, po upadku powstania styczniowego stał się czołowym ideologiem konserwatystów
galicyjskich, zwanych później stańczykami; współautor „Teki Stańczyka” na łamach „Przeglądu
Polskiego”, czyli zestawu pamfletów na przeciwników politycznych z obozu demokratycznego;
przyjmował prowidencjalizm, a więc pogląd, według którego w historię wpisany jest Boży plan,
sprawiając, że zmierza ona do powrotu do stanu sprzed upadku człowieka; autor zarysów: Dzieje
Polski (t. 1–4. 1862–1866) i Historia Polski (1880), oraz dramatów historycznych: Halszka z Ostroga (1859), Królowa Jadwiga (1860).
Michał B o b r z y ń s k i (1849–1935) – polski historyk i polityk konserwatywny; należał do drugiej
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generacji reprezentantów krakowskiej szkoły historycznej; autor Dziejów Polski w zarysie (1877),
Szkiców i studiów historycznych (t. 1–2. 1922).
Wiktor W e i n t r a u b (1908–1988), historyk literatury; w latach trzydziestych uprawiał krytykę
literacką na łamach „Wiadomości Literackich”; w październiku 1939 znalazł się we Lwowie; w latach
1941–1942 pracował w biurze prasowym Ambasady RP w Moskwie–Kujbyszewie; od 1943 do 1945 r.
w Palestynie redagował dwutygodnik „W Drodze”; w latach 1945–1950 mieszkał w Londynie; w latach 1948–1950 redagował „Teki Historyczne”, kwartalnik Polskiego Towarzystwa Historycznego
w Wielkiej Brytanii; od 1950 r. był profesorem slawistyki w Harvard University. Zachowały się listy
Parnickiego do niego z lat 1944–1988 (Bibl. Jagiellońska, Oddział Rękopisów, zespół archiwalny
Anny i Wiktora Weintraubów).
Dopisek na lewym marginesie k. 2v.
Zygmunt Z a w a d o w s k i (1899–1978) – dyplomata, w latach 1930–1933 wicekonsul RP w Kijowie;
później kierownik działu niemieckiego w referacie politycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych;
w latach 1940–1942 radca Poselstwa RP w Madrycie, w 1942 r. w Lizbonie, od 27 XII 1942 do maja 1943 radca i chargé d’affaires Ambasady RP w Moskwie–Kujbyszewie; od października 1943
kierownik Konsulatu RP w Bejrucie, w latach 1944–1956 poseł RP w Libanie i jednocześnie
(1944–1946) w Syrii; następnie pełnił funkcję nieoficjalnego przedstawiciela władz londyńskich
w Bejrucie; Liban opuścił w 1971 r.; w latach 1976–1978 minister spraw zagranicznych w rządzie
Kazimierza Sabbata; autor recenzji paryskiego wydania Końca „Zgody Narodów”, zatytułowanej
Tajemnica Teodora („Wiadomości” 1956, nr 43).
Na liście pracowników Ambasady RP w Moskwie–Kujbyszewie znajduje się Danuta Grabowska, ale
żadnych innych danych na jej temat nie udało się ustalić.
Tadeusz Romer w latach 1943–1944 był ministrem spraw zagranicznych w rządzie Mikołajczyka;
od 1945 r. przebywał na emigracji, najpierw w Wielkiej Brytanii, później w Kanadzie; w latach
1948–1954 wykładał na McGill University w Montrealu; od 1950 r. przewodniczył Komisji Skarbu
Narodowego w Kanadzie; przed ewakuacją Ambasady na Bliski Wschód przekazał rządowi RP
w Londynie pro memoria w sprawie zasad ułożenia polsko-sowieckich stosunków po wojnie, którego rzeczywistym autorem był Parnicki.
Aleksander M n i s z e k (1904–1972) – urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych; w latach
1939–1940 szef sekretariatu premiera gen. Sikorskiego; od 1 IX 1941 do 26 IV 1942 radca prawny Ambasady RP w Moskwie–Kujbyszewie; szef referatu protokolarnego.
Matka pisarza, Augustyna P a r n i c k a, z domu P i e k a r s k a (ur. w 1881 w Kijowie, zm. w 1918
w Ufie), studiowała w Genewie; w 1904 r. w Berlinie wyszła za Bronisława (Brunona) Parnickiego; w 1913 r. wrócili razem do Rosji; do wybuchu pierwszej wojny światowej mieszkali w Moskwie;
po rozpoczęciu działań wojennych, w r. 1915, jako poddani cesarza niemieckiego Wilhelma II
musieli opuścić stolicę Rosji; osiedlili się w Ufie. Żydowskie pochodzenie matki stało się trwałym
kompleksem Parnickiego, mającym wpływ na ukształtowanie się koncepcji bohatera jego powieści
jako „mieszańca”. Pisał o tym w liście z 4 XII 1951 do J. Giedroycia, wspominając swój pobyt,
w wieku 11 lat, w korpusie kadetów:
„[...] do tego swego nowego środowiska w żadnym sensie nie pasowałem, ale torturą życia stało się
dla mnie dopiero wówczas, gdym na pytania moich kolegów, czy oboje moi rodzice byli Polakami-katolikami, odpowiadał, najpierw ze swobodną prostotą, potem z histeryczną zaciętością »męczennika«, którego moralnym obowiązkiem jest – mimo wszystko – dawać świadectwo prawdzie: »Nie,
była Żydówką«.
Wówczas to dowiedziałem się, że stokroć lepiej być ślepym lub garbatym niż pół-Żydem; wówczas
też otrzymałem szereg sugestii, bym się powiesił – i zaczęło się we mnie rozwijać silne poczucie
winy, że brak mi odwagi, by dokonać tego »logicznego« aktu samozniszczenia. To był [...] początek;
dalsza historia tego »problemu« (czy, wedle Pana, »kompleksu«) mogłaby wypełnić 3–4 tomy. Najznamienniejsze w tej historii na przestrzeni 30 z górą lat to chyba moja własna postawa: postawa
n i e protestu, ale przyznawania racji tezie, że »mieszańcowi trzeba patrzeć na ręce...«” (J. G i ed r o y c, T. P a r n i c k i, Listy 1946–1968. Cz. 1. Oprac., wstęp, przypisy A. D o b r o w o l s k i.
Warszawa 2014, s. 62–63).
Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 2v.
Henryk S t e b e l s k i (1904–1978) – dyplomata, przed wojną radca handlowy Ambasady RP w Paryżu; od sierpnia 1942 do maja 1943 wicekonsul RP w Bombaju; opiekował się polskimi uchodź-
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cami z Rosji w podróży z Indii do Meksyku (podróż morska z Bombaju do Kalifornii i kolejowa
z Kalifornii do Meksyku trwała od 17 maja do końca czerwca 1943) i był pierwszym kierownikiem
obozu uchodźców w Santa Rosa; w latach 1943–1945 sekretarz Poselstwa RP w Meksyku; po
wojnie prowadził firmę farmaceutyczną. Parnicki był zaprzyjaźniony z Henrykiem i Elżbietą, „Betką” (1911–1994), z domu Orłowską, Stebelskimi. 12 VI 1965 podarował im egzemplarz dopiero co
wydanej powieści I u możnych dziwny (1965) z odręczną dedykacją: „Drogim Betce i Henrykowi
Stebelskim z wyrazami niezmiennej (a liczącej już sobie ponad 20 lat) przyjaźni oraz – przy sposobności szczęśliwego i przyjemnego zbiegu dat – także i z Najserdeczniejszymi powinszowaniami
z okazji 25-lecia Ich małżeństwa, i z uściskami ofiarowuje Autor”.
W latach 1919–1920 Parnicki przebywał w Pierwszym Kadeckim Korpusie Syberyjskim imienia
cesarza Aleksandra I, stacjonującym pierwotnie w Pietropawłowsku, ale w związku z zawieruchą
rewolucyjną przeniesionym do Omska, następnie na Daleki Wschód, do Władywostoku, a w końcu
na Russkij Ostrow na Pacyfiku. W liście z 11 VII 1930 do Symonolewicza, pisząc o źródłach swojego romantycznego usposobienia, T. P a r n i c k i wspomina m.in. sposób spędzania czasu w trakcie pobytu na tej wyspie: „Na łonie przyrody, w obliczu oceanu, gdzie długie wakacje, które miały
w Kadeckim Korpusie miejsce dzięki różnym przewrotom i niepokojom, wolałem spędzać z dala od
kolegów, sam, wyobrażając siebie to krzyżowcem, to argonautą, to wędrującym Gotem czy Frankiem
– lub też konkwistadorem” .
Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 1r.
Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 2r.

12
5/I [19]46
Drogi Janku,
Najgoręcej winszuję Pani Marcie i Tobie – aby ta wasza córka1 wyszła na wspaniałą kobietę i wspaniałego człowieka2... Wierzę, że tak się stanie... Cieszę się – nawiasem mówiąc – że to właśnie córka – zwykle życzę w duchu swym przyjaciołom,
by przede wszystkim mieli córkę, ale nie zawsze życzenie to wyrażam głośno, niepewny, czy sprawi im to przyjemność. Ale przykład Antygony3 i Kordelii4 – córki
Tomasza More5 i Fenimore’a Coopera6 – od wczesnej młodości wbił mi mocno
w głowę ideał: miłość córki to największa osłoda życia wybitnego człowieka. A Ty
jesteś wybitny. Bardzo. Wierz mi. Przyjdzie czas – przyznasz mi rację. Już i teraz
– Twój krok: pójście na farmę – świadczy tylko o b[ardzo] wybitnej nieprzeciętności
człowieka, który powziął taką decyzję. Podziwiam Ciebie i P. Martę z powodu tej
decyzji nadzwyczajnie. Choć, co prawda, trochę tak, jak Petroniusz podziwiał decyzję Winicjusza przejścia na chrześcijaństwo – podziwiając, nie szedł w ślady
podziwianego, bo „Przyjaciele, nóg nie mam”7. Ja, Janku, mam w sobie akurat tyle
aryjskości, by nie mieć żadnego ani talentu, ani zamiłowania do „interesów” – ale
tego jest za mało, bym mógł pójść „na ziemię”... Zresztą, ja w ogóle n i g d z i e już
nie chcę (ani na to „nóg nie mam”) pójść, poza swą pracą literacką. Polityka? Kiedyś
wydawało mi się, że mam pociąg – a może i talenty – w tym kierunku – ale przestało mi się wydawać, może dlatego, że jak na polityka, za mało mam w sobie fanatyzmu
i za mało też cynizmu... Politykiem nie może być analityk. Zresztą, może pewnym
swym koncepcjom politycznym potrafię dawać wyraz w powieściopisarstwie. Już mi
się nawet wymarzył tytuł Powrót Światowida – o Polsce dzisiejszej, a raczej o całym
procesie, który tę Polskę dzisiejszą przygotowywał – procesie, który Ty i ja – w pewnych przełomowych jego momentach – mogliśmy obserwować z bardzo bliska...8
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Twoje ujęcie sprawy mego przyjazdu do Stanów – znakomite; określenia, jakbyś
wprost z ust mi wyjął: gdy p. Dobrowolska przyjechała z powrotem z N[ew] Yorku,
powołując się na {opinię}9 masy moich przyjaciół w Stanach, zaczęła mnie gorąco
namawiać do p r z e n i e s i e n i a się – odpowiedziałem: „Pojadę do Stanów tylko
jako bogaty turysta lub znany w Stanach autor”. Zresztą, skoro my trzej: Ty, Ludwik
[Seidenman] i ja – niezależnie od siebie doszliśmy w tej sprawie do identycznego
przekonania – widocznie jest ono słuszne.
Z Natalią [Aszkenazy-Drohojowską] – samą – widziałem się, rozmawiałem parę
minut, zawiadomiłem o narodzinach Twej córki. Twoje argumenty okazały się tu
decydujące. Oczywiście, w warunkach atmosfery, jaka panuje w tutejsz[ej] polsk[iej]
kolonii – było rzeczą wykluczoną wysłuchać Twej rady, by porozumieć się z nią
przez osobę trzecią – bo żadna osoba trzecia z tut[ejszej] kolonii nie okazałaby się
dyskretna i w 2 godziny później opowiadano by po mieście: „Aha, widzicie – ten
niby nieprzejednany Parnicki chce zaofiarować nowemu rządowi swe usługi...” Więc
wybrałem inną drogę: zobaczyłem przez okno Natalię, wychodzącą z hotelu – szybko przebiegłem ulicę (omal nie trafiłem pod auto) i przystąpiłem do niej. Mam
wrażenie, że oboje byliśmy bardzo zdenerwowani w czasie tej krótkiej i b[ardzo]
powściągliwej rozmowy10.
{Cóż to [za] plotkarska kolonia, jak łatwo rzuca oszczerstwa}11 lub oszczerstw
słucha – np. od jakiegoś czasu krąży pogłoska, że ja jestem na utrzymaniu bryt[yjskiej] „Intelligence”12... Bzdura – ale dziwne, że to w czasie zbiegło się z okresem
pobytu tutaj nowego p[osels]twa. Wygarnąłem to Natalii w oczy. Nie wiem, jak
ułożą się dalsze moje z nią stosunki; wymagają wielkiej delikatności z obu stron
– ona powinna zrozumieć, że szkoda zachodów i czasu na przekonywanie mnie,
bym przeszedł na ich stronę...
Z czego żyję? Czasem – rzadko – posyła mi co nieco Kister – z a c i ą g a m t e ż
(na poczet powieści z historii Stanów – która a nuż rzeczywiście mi dużo da – na
poczet honorariów z nowego wydania Aecjusza) d ł u g i. Kredyt w kolonii mam
raczej, jak dotąd, dobry – bom po otrzymaniu odprawy więcej niż połowę zużył na
spłacanie wszystkich dawnych długów... Oczywiście, długo tak trwać nie może – ale
nową powieść skończę za 2–3 miesiące13; a w międzyczasie chyba Kister coś więcej
mi przyśle tytułem honorariów za Aecjusza.
{Strasznie bym się cieszył, gdyby P. Marta napisała recenzję ze Sr[ebrnych] Orłów.
Egzemplarz weź od Ludwika [Seidenmana] – zażądał ode mnie przysłania, właśnie
w celach propagandy tej książki. Posłałem mu własny egzemplarz (oba tomy).}14
{Całuję ręce obydwu pań z rodziny Erdmanów. Ciebie ściskam serdecznie
Teodor}15
Dwie pożółkłe karty papieru średniej grubości, o wymiarach 21 × 27,5 cm, zapisane obustronnie ciemnogranatowym atramentem; pismo równe, dość gęste. Dopisek pionowy na marginesie lewym karty 1 recto (5 linijek). Niewielki dopisek pochyły u góry karty 2 verso na lewym marginesie, zaczynający
się od słów „Cóż to [za] plotkarska”, rozwinięty następnie płynnie w kolejny akapit. Krótki dopisek „do
góry nogami” z podpisem w lewym górnym rogu karty 1 recto. W prawym górnym rogu karty 1 recto
dopisek ołówkiem dokonany przez Erdmana: „Odpowiedziałem 5 II 46”.
1
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„Nazywa się Anna-Krystyna. Ma dwadzieścia dwa cale długości i waży, a raczej ważyła przy urodzeniu, siedem funtów i czternaście uncji [...]. Ma pyzatą buźkę do nikogo niepodobną, nie widzące jeszcze mętnoniebieskie oczka i bardzo długie włoski, ku naszemu zdumieniu – czarne. [...]
Pojawiła się na świecie z minimum kłopotu. Właściwie to się trochę tego wszystkiego bałam, bo
siedzimy tu zakutani na tej farmie, cztery mile od miasta, pięć od szpitala, bez samochodu, bez
telefonu, a wprawy w rodzeniu, jak dotąd, nie miałam, i nie bardzo wiedziałam, czy zdążymy” (cyt.
za: W a ń k o w i c z, op. cit., s. 404).
Anna Erdman w 1970 r. przyjechała do Polski, studiowała medycynę; po śmierci dziadka, Melchiora Wańkowicza, odziedziczyła po nim mieszkanie przy ul. Puławskiej w Warszawie, w którym
razem z mężem Tadeuszem Walendowskim stworzyła znany salon kultury niezależnej; zmarła
w 2004 roku.
Według tradycji attyckiej, utrwalonej przez Sofoklesa, Antygona towarzyszyła swojemu oślepionemu ojcu, królowi Teb Edypowi, gdy skazany na wygnanie błąkał się po różnych krajach.
Kordelia była najmłodszą z trzech córek Leara w dramacie W. Szekspira Król Lear. Swoją miłość
do ojca wyraziła, inaczej niż jej siostry, w bardzo skromny i prosty sposób („Kochać i milczeć”
áI, 1, 62ñ); skazana na banicję, wraca, aby stanąć w obronie ojca, którego starsze córki próbują
pozbawić władzy.
Najstarsza córka Sir Thomasa M o r e’ a (1478–1535), M a r g a r e t (1505–1544), otrzymała bardzo
dobre wykształcenie humanistyczne; była pisarką i tłumaczką, prawdopodobnie jedną z najlepiej
wykształconych kobiet w XVI-wiecznej Anglii; podczas uwięzienia ojca w Tower często go odwiedzała, gdy zaś ścięto go i wystawiono jego głowę na widok publiczny na London Bridge, wraz
z mężem Williamem Rope’em przekupiła strażnika, który miał wyrzucić głowę More’a do Tamizy;
do śmierci przechowywała ją w zalewie z ziół; ostatecznie spoczęła ona w grobie męża Margaret,
Williama. Margaret Rope przetłumaczyła na język angielski m.in. traktat E r a z m a z R o t t e rd a m u Precatio Dominica (A Devout Treatise upon the Paternoster).
Susan Augusta F e n i m o r e C o o p e r (1813–1894) – córka Jamesa F e n i m o r e ’ a C o o p e r a
(1789–1851), była pisarką, a w późniejszych latach życia swojego ojca jego sekretarką i asystentką.
Planowała napisanie jego biografii, jednak na jego życzenie zrezygnowała z realizacji tego zamierzenia.
Petroniusz przed samobójstwem w liście pożegnalnym do Winicjusza, przebywającego z Ligią na
Sycylii, napisał:
„Prawda mieszka gdzieś tak wysoko, że sami bogowie nie mogą jej dojrzeć ze szczytu Olimpu.
Tobie, carissime, wydaje się, że wasz Olimp wyższy jeszcze, i stojąc na nim wołasz na mnie »Wejdź,
a zobaczysz takie widoki, jakich nie widziałeś dotychczas!« Być może. Ale ja ci odpowiadam: »Przyjacielu, nóg nie mam!« [...]
Nie! szczęśliwy małżonku królewny-jutrzenki! Wasza nauka nie dla mnie” (H. S i e n k i e w i c z, Quo
vadis. Wyd. 15. Warszawa 1963, s. 607–608).
Na przełomie 1945 i 1946 r. Parnicki planował napisanie powieści Powrót Światowida. Nawiązując
m.in. do doświadczeń i obserwacji z okresu kujbyszewskiego, zamierzał w niej przedstawić mechanizmy polityczne, które zadecydowały o tym, że Polska wyszła z wojny jako państwo komunistyczne. W liście do Seidenmana z 29 I 1946, odmawiając podejmowania w artykułach tematów współczesnych, stwierdzał: „Co innego w twórczości: tam piszę, co chcę, najbardziej nieortodoksyjnie,
i nic sobie nie robię ni z polityków, ni z opinii kołtuńskiej – zobaczysz, co to za kawały będą
w Powrocie Światowida!” Seidenman odradzał Parnickiemu napisanie tej powieści (podobnie jak
odrzucał jego pomysły, aby powieść z dziejów Nowego Orleanu opatrzyć prologiem i epilogiem,
w których zostałyby podjęte wątki wojenne i powojenne).
Uzupełnienie nad linią tekstu.
O spotkaniu Parnickiego z Natalią Aszkenazy-Drohojowską pisze w swoich wspomnieniach J. D r oh o j o w s k i (op. cit., s. 279): „Wartościowym człowiekiem, marnującym się może w tych warunkach
[kolonii emigracji polskiej] był Teodor Parnicki, autor Srebrnych orłów i Aecjusza. Kłaniał się na
ulicy, rozmawiał z moją żoną, ale ze mną nie chciał się spotkać, bo to byłoby uznaniem komunistycznego rządu warszawskiego” .
Początek zdania umieszczony na lewym marginesie z odnośnikiem do wcześniejszej wypowiedzi
ujętej w cudzysłów: „Aha, widzicie – ten niby nieprzejednany Parnicki chce zaofiarować nowemu
rządowi swe usługi...”, dalszy ciąg, zaczynający się od słów „lub oszczerstw słucha”, wpisany jest
w tekście głównym.
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Secret Intelligence Service, brytyjska służba specjalna powołana w 1909 r. do prowadzenia wywiadu zagranicznego.
Ten projekt literacki nie doczekał się urzeczywistnienia, podobnie jak kilka następnych. Dopiero
w 1953 r. Parnicki ukończy część pierwszą powieści Słowo i ciało. W roku 1954 napisze Koniec
„Zgody Narodów”. W zachowanych fragmentach dziennika z 1953 r. można znaleźć również potwierdzenie, że autor w tym czasie pracował nad „powieścią bizantyjską”, która ostateczny swój
kształt uzyskała jednak znacznie później, bo w 1961 r., jako część druga trylogii Twarz księżyca
(zob. „In Terms of Theological Struggle”. Meksykańskie zapiski Teodora Parnickiego. Odnalazł, oprac.
i do druku podał T. M a r k i e w k a. „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 4, s. 167–172).
Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 1r.
Dopisek „do góry nogami” w lewym, górnym rogu k. 1r.

13
México D.F. – 11/II [19]46
Mój Kochany,
Listy nasze znów się rozminęły, głównie z powodu mej niecierpliwości, a raczej
silnie dającego mi się we znaki uczucia samotności i potrzeby wymiany myśli z kimś
naprawdę przyjaznym. Jeśli chodzi o sprawy, które Ty poruszasz w swym ostatnim
liście, to:
1) Natalia [Aszkenazy-Drohojowska] już nie mieszka w hotelu naprzeciwko1,
więc nie widuję jej wcale.
2) W ogóle nie wiedziałem, że Kisterowie mają już tak dorosłą córkę2, która
sama z kolei może mieć córkę.
3) Moje życie osobiste w Meksyku – jeżeli i istnieje – jest czymś niesłychanie
odległym od tego, czego bym pragnął i psychicznie wprost potrzebował... starzeję
się chyba – tzw. przygody mnie nie bawią – a tęsknię za jawnym, trwałym związkiem
z kobietą, która, poza swą kobiecością, mogła[by] być Egerią3 mojej twórczości...
Taki zaś związek w moich okolicznościach jest właściwie niemożliwy... Co więcej,
jedyna kobieta, która mnie w Meksyku naprawdę bardzo fascynowała, odgrywała
raczej rolę niszczycielską w stosunku do mojej psychiki i twórczości: robiła wszystko, żeby zniszczyć we mnie do reszty wiarę w siebie i w swój talent, i w sens mojej
pracy pisarskiej...4
4) Jedynym skutecznym sposobem dopomożenia mojej żonie jest zdobycie przez
moją powieść z historii St[anów] Zjedn[oczonych] p i e n i ę d z y i r o z g ł o s u. To
by – szczególnie to drugie – umożliwiło chyba wywieranie nacisku pewnych kół
opinii na rzecz umożliwienia mojej żonie opuszczenia Polski i przedostania się na
ten kontynent. Innych sposobów n i e widzę – n i e mam. Więc jeszcze argument
na to, bym się cały skupił nad tą powieścią. Niestety, atmosfery sprzyjającej za
mało – grubo za mało. Inicjator całej sprawy – Ludwik [Seidenman] – milczy tak
uparcie, że chyba u m y ś l n i e. Perspektywy na minimum dochodów, umożliwiających przeżycie okresu czasu do chwili wyjścia książki – też dziwnie nikłe... Ni
Kister, ni Ludwik [Seidenman] nie raczą dać mi znać, co się dzieje z zapowiedzianym
na miniony grudzień nowym wydaniem Aecjusza i honorariami za nie... Ale ja się
nie poddam i z drogi swej nie zejdę – jeżeli zaś z niej zejdę, to już jako mechanizm
psychiczno-umysłowy rozbity całkowicie – i niech później ten czy ów mecenas literatury polskiej nie deklamuje, że takie pokładał we mnie nadzieje, że tak był dla
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mnie życzliwy etc. etc.... Ja będę tylko pisać powieści: albo to nic nie jest warte, to
mogę nie żyć – nie muszę żyć; albo jeśli jest warte coś dla kultury polskiej, to niechże społeczeństwo polskie troszczy się o twórczość i o autora...
Przedwczoraj byłem na obiedzie, w którym też wziął udział przybyły tu ze Stanów Rozmarek5: inicjator obiadu po to nas zetknął, by stworzyć atmosferę, na
którą (on – inicjator) liczył, że może spowoduje pomoc Polonii Amer[ykańskiej] dla
mnie... Owszem: dostałem 2 propozycje – wykładać o literaturze polskiej w którymś
z polskojęzyczn[ych] kolegiów Polonii w Stanach; 2) korespondencje o Meksyku do
jakiegoś pisma Kongresu (czy Rady) Polonii6. Odrzuciłem o b i e propozycje.
I-mo7, wyjazd mój z Meksyku przed (jeśli nie napisaniem, to przynajmniej) definitywnym zgromadzeniem materiałów do powieści o Cortésie – byłby kapitulacją,
a ja nie chcę kapitulować.
II. Uważam się za kiepskiego dziennikarza i nie chcę nazwiska swego obciążać
bzdurami, jakie bym mógł pisać jako korespondent.
III. – Orientuję się (po rozmowie z Rozmarkiem jeszcze lepiej niż dawniej), czym
jest Polonia – mój typ umysłowy nie dla nich – moje ujęcie spraw kultury nie będzie
im się podobało, a ja na kompromis nie pójdę.
IV. Mam pisać tylko powieści – może przyjdzie chwila, że właśnie Polonia będzie
się szczycić tymi powieściami – może... ale teraz przywódcom jej nie przychodzi do
głowy – przywódcom organizacji o blisko 40-tomilionowym majątku – zapytać mnie:
– Panie, a może my byśmy mogli Panu pomóc w Pańskiej pracy, jako powieściopisarza? Czy nie {ułatwiłoby Panu życia i pracy áprzez rok – powiedzmyñ8 sto dolarów
miesięcznie od nas? Ale takich pytań mnie nie stawiają: widocznie Parnicki-powieściopisarz Polonii nie interesuje. Fakt, z którego wyciąganie wniosków pozostawiam
w pełni samemu sobie.}9
{Prosiłbym Cię, żebyś poinformował Kistera i Ludwika o propozycjach Polonii
dla mnie i o moim odrzuceniu tych propozycyj.}10
{Już wzięcie się do powieści z dziejów ameryk[ańskich] to kompromis (dałem
się Ludwikowi skusić perspektywą rozgłosu i pieniędzy) – może drogo, bardzo drogo za ten kompromis zapłacę – bo kompromitacją, klapą...}11
{Ręce Pani Marcie całuję – ściskam Ciebie – życzenia zdrowia dla dziecka.
Teodor}12
Dwie pożółkłe karty papieru średniej grubości, o wymiarach 21 × 27,5 cm, zapisane obustronnie ciemnogranatowym atramentem o szarym odcieniu; pismo równe. Dopiski pionowe na marginesie lewym
karty 1 recto (5 linijek), karty 2 recto (4 linijki) i verso (6 linijek). W lewym górnym rogu karty 1 recto
ukośny dopisek „do góry nogami” z podpisem nadawcy.
1
2
3

4
5
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Jak wynika z listu 14, Parnicki pomylił się: Natalia Aszkenazy-Drohojowska nie wyprowadziła się
z hotelu.
Hanna i Marian Kisterowie mieli dwie córki: Ryszardę (ur. 1923) i Elżbietę (ur. 1932). Ryszarda
wyszła za Cesarego Lombrosa, z którym miała trójkę dzieci: dwie córki i syna.
Egeria – w mitologii rzymskiej nimfa obdarzona umiejętnością wieszczenia; żona legendarnego
króla Rzymu Numy Pompiliusza, udzielała mu rad w sprawach państwowych i religijnych. Jej imię
służy za eponim kobiety-doradcy.
Nie udało się ustalić tożsamości osoby, o której Parnicki pisze.
Karol R o z m a r e k (1897–1973) – adwokat, działacz polonijny, wydawca; w latach 1939–1967
prezes Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych, największej polonijnej organizacji ubezpieczeniowej; w latach 1944–1968 prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej; zabiegał
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o większy udział Polaków w życiu politycznym USA; w latach 1949–1952 członek amerykańskiego
Komitetu do Zbadania Zbrodni Katyńskiej; prezes spółki Alliance Printers and Publishers, wydającej polskie książki i „Dziennik Związkowy”.
Najprawdopodobniej chodzi o „Dziennik Związkowy”, organ Związku Narodowego Polskiego, wychodzący od 1908 r. w Chicago.
Tj. Primo. Analogicznie kolejne punkty należy odczytywać w wersji łacińskiej: Secundo, Tertio,
Quarto.
Uzupełnienie nad linią główną dopisku marginesowego.
Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 2v.
Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 2r. Bez odnośników do tekstu głównego. Ostatnie zdanie
tekstu głównego k. 2r brzmi: „Owszem: dostałem 2 propozycje – wykładów [...]”.
Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 1r.
Dopisek „do góry nogami” w lewym górnym rogu k. 1r.

14
16/IV [1946], México D. F.
Droga Pani Marto, Drogi Janku,
Dawnom już nie miał od Was listu, ale ani się o to nie urażam, ani nawet się dziwię:
córka to najlepsze wytłumaczenie, czemu nie ma się możliwości ani czasu do pisania listów. Zasyłam Wam obojgu najserdeczniejsze życzenia świąteczne. I mimo
wszystko – proszę o list, gdy któreś z was będzie miało wolną chwilę.
U mnie mało nowego. Chyba to, że mniej piję, a więcej palę. Nie czuję się też
zanadto dobrze fizycznie: mieszkać blisko 2 lata na wysokości 2300 metrów1 to się
jednak daje we znaki. Poza tym? Samotność. To najważniejsze i z biegiem lat coraz
trudniejsze (bardziej psychicznie niż z innych, zw[łaszcza] intymnych względów) do
zniesienia. A człowiek się starzeje: białych włosów na skroniach coraz więcej...
estetycznie (bo to w owej sprawie problem też istotny) osładza mi samotność obrazek główki kobiecej z XVI–XVII wieku (szkoła flamandzka)2 – urocze, typowo mieszczańskie kobieciątko, dobrze odżywione, ale nie za pulchne... Raz mi się wydaje,
że ona kpi sobie ze mnie – kiedy indziej, że przygląda się pytająco. A że dzieło to
sztuki malarskiej wcale niezłe, ba, może – wybitne – owo pytanie wydaje mi się
wciąż odnosić do mnie, jako do artysty: gdy piszę, raz po raz spoglądam na Flamandkę: w oczach jej czytam: „on – ten, co mnie malował – potrafił stworzyć rzecz
wielką. A ty? Zobaczymy, co ty potrafisz”.
Pracuję nad powieścią Konkubina3 i cieszę {się}4 (ale chwilami mam i lęk), że
pierwszą czytelniczką całości będzie Pani Marta. Skończę całość pewnie w połowie
maja. Wie Pani, Pani Marto, zabawna rzecz, że ja – liberał, antytotalista, niemal
antypaństwowiec w zasadzie – ja, nie lubiący klasy urzędniczej i nic, ale to nic
w swym typie psychicznym ni w sposobie bycia nie mający ni z urzędnika, ni z dyplomaty – z wszystkich licznych postaci w Konkubinie największą osobiście sympatię żywię do Sykoriusza Probusa. Tworzę go właściwie z niczego, bardziej niż
H i e r o k l e s a5, n i ż A b l a w i u s z a6: historia bowiem n i c o n i m n i e w i e
nad to, że z polecenia Dioklecjana spotkał się na moście nad rzeczką Asprudas
z Królem Królów Persji – by zawrzeć umowę pokojową...
Natalię [Aszkenazy-Drohojowską] – Janku – spotykam czasem na ulicy (wciąż
mieszka w hotelu naprzeciw mnie) – witamy się uprzejmie, ba, przyjaźnie – zamienimy z sobą parę słów, ale nic „drażliwego” – i to wszystko... Zabawne, jak wszyst-
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ko jest względne: b[yły] poseł Merdinger ma mi bardzo za złe nawet tego rodzaju
kontakt z Natalią – natomiast Tadeusz Romer robił mi w liście z Londynu wyrzuty,
że ją bojkotuję na gruncie pozaurzędowym – dodał nawet dość, jak na niego, opryskliwie, że to nie nada bynajmniej mojej postawie wiele bohaterstwa...
Męczy mnie moc problemów, choćby problem: pisarz-emigrant... Chwilami
wydaje mi się, że powinienem jechać do Polski – ale po głębszym rozważeniu i problemu, i siebie samego dochodzę do wniosku, że taka myśl to nonsens... Oczywiście
nie łudzę się też, abym na tym (naszym – obecnie) kontynencie wrósł korzeniami
– nigdzie nie tkwię korzeniami – myślę, żem typowy okaz człowieka epoki przejściowej i pielgrzyma, „co się w drodze trudzi przy błyskach gromu”7... Dokąd ta droga
zaprowadzi? „Quien sabe”8, jak to się mówi po hiszpańsku... Któż to wie? Ja sam
– na pewno nie wiem...
Żona moja pracuje, jako korektorka nocna, w „Dzienniku Polskim”9 w Krakowie.
Pisuje do mnie, ale listy idą bardzo wolno. Zaczynam tracić nadzieję, czy kiedyś się
z nią złączymy, a trzeba się śpieszyć – starzejemy się oboje, a rozstaliśmy się jako
ludzie prawie młodzi. A przecież – wydaje mi się, okres między trzydziestką a czterdziestką najważniejszy jest dla ukształtowania się definitywn[ego] stosunku {między
dwojgiem ludzi.}10
{Pani Marcie ręce całuję – Janka ściskam serdecznie. Jak się ma mała?
							
Oddany
Teodor}11
Dwie pożółkłe karty bardzo cienkiego papieru bibułowego, o wymiarach 21 × 28 cm, zapisane obustronnie ciemnogranatowym atramentem; pismo równe, dość gęste. Dopisek pionowy na lewym marginesie
karty 2 verso.
1
2

3

4
5
6
7
8
9
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Meksyk, położony na wysokości 2250 m n.p.m., jest jednym z najwyżej zbudowanych ośrodków
miejskich na kuli ziemskiej.
Czarno-biała reprodukcja (16 × 20 cm) fragmentu obrazu olejnego Portret młodych małżonków
Jacoba Jordaensa z 1620 r. (93 × 125 cm), znajdującego się w zbiorach Museum Fine Art w Bostonie. Na odwrocie umieszczona jest wyklejka z powtórzonym kilka razy stemplem z napisem: „AL
MARCO ARTISTICO. FABRICA DE MARCOS MODULAS. ARTICULO 123, No. 24-I, Tel. 13-03-06;
Mexico D.F. Especialidad en marcos a la medida”.
Chodzi o wzmiankowaną w liście 16 powieść o Konstantynie i jego konkubinie, Minerwinie. Praca
nad nią bezpośrednio poprzedzała rozpoczęcie pisania części pierwszej Słowa i ciała, doprowadzonej do końca w 1953 roku. Po latach P a r n i c k i (Historia w literaturę przekuwana, s. 186) wspominał: „Słowo i ciało jest powieścią z dziejów cesarstwa rzymskiego, a właściwie głównie tam
chodzi o problem chrześcijaństwa w cesarstwie rzymskim; przeszedłem do tego projektu pisarskiego od innego zresztą, ale na temat podobny: miała to być pierwotnie powieść o pierwszym chrześcijańskim cesarzu rzymskim, mianowicie o Konstantynie Wielkim. Przez trzy lata (od 1945 do
1948) przygotowywałem się do pisania powieści o Konstantynie Wielkim. I w 1948 przypadkowo
odkryłem coś, co kazało mi zmienić temat”.
Dopisek nad główną linią tekstu.
H i e r o k l e s – prokonsul Bitynii (we wschodniej Azji Mniejszej) za panowania Dioklecjana i Konstantyna I Wielkiego.
Najprawdopodobniej chodzi o A b l a w i u s z a, wysokiego urzędnika w Myrze w Licji (w południowo-zachodniej Azji Mniejszej) z czasów Konstantyna I Wielkiego.
Właśc.: „przy blaskach gromu” – cytat z hymnu Smutno mi, Boże! J. S ł o w a c k i e g o (w. 27–28).
„Quien sabe?” (hiszp.) – „Któż to wie?”
„Dziennik Polski”, pismo codzienne ukazujące się w Krakowie od 1945 do 1991 r. nakładem Spółki Wydawniczej „Czytelnik”.
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Uzupełnienie na lewym marginesie k. 2v.
Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 2v.

15
México D. F. – 16/V [19]46
Mój Drogi,
Nie odpowiedziałeś mi na ostatni list sprzed paru tygodni, ani w ogóle nie piszesz
do mnie od stycznia1. W ogóle coraz mniej ludzi do mnie pisze – coraz mniej, widać,
jest takich, których choć cokolwiek obchodzę. Od żony z Polski też już bardzo dawno nie mam wiadomości. Ba, Ludwik [Seidenman] przestał do mnie pisać, choć go
wciąż zasypuję listami. Miałem natomiast list (2-gi z kolei) od prałata Meysztowicza
z Rzymu i pewne ustępy tego listu, polemizujące ze mną, odbierają mi nawet powoli wiarę, by dzięki Kośc[iołowi] katol[ickiemu] świat mógł mieć przed sobą perspektywę władania dobroci i wolności...2
Wszystko to razem zmniejsza zarówno ochotę do życia, jak i wiarę w celowość
własnej pracy pisarskiej... A nawet w alkoholu już trudno mi szukać przytępienia
zadręczającej się wiecznie myśli i wyobraźni, jako że powoli poczyna „nawalać” mi
wątroba... Raz kiedyś po upiciu się straciłem zupełnie przytomność: pierwszy raz
w życiu... Ba, dotknąłem, zdaje się, nawet Wierzyńskiego3, któremu {o jego Krzyżach
i mieczach4 napisałem, że trzeba się raz zdecydować na wybór: Krzyż czy Miecz?
Łączenie tych}5 rzeczy i idealizowanie tego łączenia pojęciem „krucjaty” to jedno
z największych zakłamań w dziejach ludzkości – istny triumf ducha rzymskiego
cezaryzmu, Starego Testamentu, germańskiej Walhalli6, ba, islamu wojującego nad
Ukrzyżowanym, co uczył „Miłujcie nieprzyjacioły wasze”7.
Zapytaj przy okazji Ludwika, czemu do mnie nie pisze.
Jak się ma Twoja córeczka? Pisz do mnie.
Pani Marcie ręce całuję, Ciebie ściskam serdecznie
Teodor
Cienka karta bibułowa, o wymiarach 21 × 28 cm, zapisana jednostronnie granatowym atramentem;
pismo średniej wielkości, lekko pochylone. Dopisek pionowy na lewym marginesie karty 1 recto (2 linijki). Do karty przypięta zszywaczem bibułowa karteczka z tego samego materiału (21 × ok. 10 cm),
nierówno oberwana u dołu, zapisana jednostronnie. Na karteczce tekst zaczyna się od słów „rzeczy
i idealizowanie tego...”
1
2
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Z adnotacji Erdmana w liście Parnickiego z 5 I 1946 (list 12) wynika, że odpowiedział on na niego
5 II 1946.
Wychowany w laickiej atmosferze swojego domu rodzinnego (w Berlinie, Moskwie i Ufie), Parnicki
poznał bliżej katolicyzm w chińskim Harbinie, gdzie uczęszczał do polskiego gimnazjum w latach 1920–1927. Po przyjeździe na studia do Lwowa w 1928 r. początkowo bliskie mu były idee
prawicowe i nacjonalistyczne oraz tradycjonalistycznie rozumiany katolicyzm. Z czasem jego postawa ewoluowała w stronę pogłębionego rozumienia katolicyzmu jako religii uniwersalistycznej,
a tym samym antynacjonalistycznej. To doprowadziło Parnickiego do idei katolickiego humanizmu
(chrześcijańskiego personalizmu), który, w jego przekonaniu, był jedyną realną alternatywą dla
ideologii politycznych Europy lat trzydziestych. W liście do Symonolewicza pisał 19 X 1933: „Zanosi się na wojnę, Kochany Panie [...]. Ale bez względu na to, czy będzie wojna, czy nie – zbliża się
czas strasznej rozgrywki między – że użyję oklepanych terminów – l e w i c ą a p r a w i c ą – będą
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to czasy straszne, będzie to straszliwe pohańbienie godności człowieczej przez instynkt stada –
i w tym to czasie, jak wierzę – ostatnim schronem dla godności ludzkiej, dla miłości człowieka – bez
względu na to, czy będzie chciał, czy nie – skazany na to przez słodką naukę miłości bliźniego,
której głosiciela za swego uważa założyciela – stać się będzie musiał Kościół katolicki: dlatego
właśnie chcę być »pisarzem katolickim«. Już Centrum niemieckie budziło we mnie dla siebie dużo
sympatii: wzruszało mię opowiadanie o bladym młodzieńcu zbierającym do puszki na partię centrową w czasie wyborów, wołając: Für Wahrheit, Freiheit und Demokratie gegen Rassen und Klassen
Kampf... [tj. »dla prawdy, wolności i demokracji, przeciw walce rasowej i klasowej«]. Takie hasło
przyjmuję bez zastrzeżeń!...” Kryzys wiary w tak rozumianą misję Kościoła katolickiego zaczął się
u Parnickiego po wojnie, ostateczne zaś odejście od katolicyzmu miało związek z odrzuceniem przez
niego dogmatu o cielesnym wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, ogłoszonego przez Piusa XII
w r. 1950, oraz z rozwodem i zawarciem powtórnego małżeństwa, które, zgodnie z nauczaniem
Kościoła, automatycznie wykluczało go ze wspólnoty katolickiej. Analizę swego stosunku do katolicyzmu podjął pisarz pod koniec życia w autotematycznej Opowieści o trzech Metysach (1994).
Kazimierz W i e r z y ń s k i (1894–1969) – poeta, eseista, prozaik, członek grupy Skamander; we
wrześniu 1939 opuścił Polskę i przez Rumunię, Jugosławię, Włochy dotarł do Paryża; po inwazji
Niemiec na Francję, w maju 1940, wyjechał na południe Francji, a następnie przez Hiszpanię
przedostał się do Portugalii, skąd 13 XI odpłynął do Brazylii; 28 XI 1940 przybył do Rio de Janeiro,
a 2 VI 1941 przeniósł się do Nowego Jorku; w latach 1941–1943 redagował „Tygodniowy Przegląd
Literacki Koła Pisarzy z Polski”, w latach 1943–1947 „Tygodnik Polski”, współpracował też z londyńskimi „Wiadomościami”.
K. W i e r z y ń s k i, Krzyże i miecze. Londyn 1946. Wiersz rozpoczyna się od strofy: „Krzyże i miecze
– los wybrany / I przewleczone nasze lata / i nasza krew i nasze rany, / Polski cyrograf zapisany
/ Na wszystkiej ziemi tego świata” (cyt. za: K. W i e r z y ń s k i, Poezja i proza. 1: Poezja. Wybór
i posł. M. S p r u s i ń s k i. Kraków 1981, s. 354).
Dopisek wzdłuż lewego marginesu k. 1r.
Walhalla – w mitologii nordyckiej miejsce przebywania poległych w chwale wojowników, których
z pola bitwy zabierały walkirie.
Słowa Jezusa wypowiedziane w Kazaniu na górze: „Miłujcie nieprzyjacioły wasze, dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, a módlcie się za prześladujących i potwarzających was”
(Nowy Testament. W przekładzie polskim J. W u j k a. Wyd. nowe, przejrz. i objaśn. Kraków 1936,
Mt 5, 44).

16
México D.F. – 19/VI [19]46
Drogi Janku,
Zbliża się dzień Twoich Imienin – zasyłam Ci najgorętsze życzenia, tak samo serdeczne, jak były te, które Ci osobiście składałem 2 lata1 temu przy winie w „Orient
Palace Hotel” w Damaszku. Cieszyłbym się też, gdybyś nareszcie do mnie napisał.
Wolę sobie tłumaczyć Twoje milczenie pracą i troskami wokół córki. Nawiasem
mówiąc, to wspaniała rzecz mieć córkę: duchy Edypa, św. Tomasza More, może
i Fenimore Coopera2 mogłyby coś o tym powiedzieć... Boleśniejsze by było, gdybyś
nie odpisywał świadomie, za coś gniewając się na mnie... Ale za co? Ja dostrzegam
2 tylko możliwości:
1) Żal – może nawet nie w pełni świadomy – że ja sobie wciąż ułatwiam życie...
że chcę żyć, jak chcę, pisząc, co chcę, gdy inni – może w niejednym wartościowsi
ode mnie – stanęli do ciężkiej walki z życiem, ba, z nurtem dziejów, pracując ponad
siły nie w tym, co by im „odpowiadało”. Ale czy ja mam życie ułatwione? Mój Boże!
Nie chcę rozwodzić się nad tym, jak mi też ciężko; a że z uporem maniaka trwam
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przy swym (nikomu niepotrzebnym, jak pewnie większość sądzi) powieściopisarstwie
historycznym – to, widzisz, w tym, poza osobistym upodobaniem, jest pewna szersza idea: zdaje mi się, że Bieruta e t c. wcale nie zmartwi, jeśli np. Erdman dobije
się majątku w gospodarce rolno-hodowniczej – Seidenman w handlu3 – moi b[yli]
koledzy z P[oselstwa] z Meksyku, Stebelski, major Dobrowolski4 – w aptekarstwie5;
nie, jego tylko ucieszy, że tych ludzi ubyło – choćby chwilowo – w m y ś l o w e j
robocie Polski dobrowolnie emigranckiej... Otóż ja – ostatkiem co prawda sił psychicznych – próbuję, by n i e ubyć... Czy mi się uda? nie wiem... Powieść o Minerwinie i Konstantynie6 idzie ciężej niż cokolwiek kiedykolwiek dotąd... Zacząłem
c a ł k i e m nową wersję, Ludwika [Seidenmana] to wścieka, ale ja m u s z ę...
2) Może masz jakiś żal, żem Ci nasłał (i przez to kłopoty może jakie Ci sprawił)
Drozdowskiego7. Otóż tak nie było. Drozd[owski] nie jest najprzyjemniejszy i najtaktowniejszy w obcowaniu, ale że Wsch[odni] Małopolanin, zbliżyliśmy się nieco...
Poza tym on (bogato się ożeniwszy) na niczym nie może się zatrzymać, wciąż szuka
„interesów”, a że weterynarz z fachem, wspominał kiedyś o farmie w drobiu [!]
w Stanach... Wówczas mówiłem z nim o Tobie i wyobrażałem sobie nawet, że on
włoży duży kapitał w taką rzecz, a Ciebie, jako kogoś już z doświadczeniem, weźmie
na administratora lub wspólnika... Ale, jak powiadam, w Meksyku kiedyś mówiłem
z nim o tym dość dorywczo. Aż w Wielką Środę przychodzi z N[ew] Yorku od Drozd[owskiego] list lotniczy: prosi podać mu telegraficznie Twój adres. Nie depeszowałem, bom nie miał pieniędzy, alem odwrotnie mu odpisał „air mail”. Teraz się dowiaduję, że on był u Ciebie na Wielkanoc...
Dawno nie mam listów od żony. Ostatni (z pocz[ątku] marca) szedł prawie
3 miesiące. Zmartwił mnie. Pisze, że pewnie porzuci Kraków (gdzie pracuje jako
korektorka nocna) i przeniesie się do Wrocławia. Czy może to jaka akcja przymusowa przesiedlenia lwowian na „nasz” Zachód? A przy tym ja nie wierzę, by ten
Zachód miał być długo „nasz”. Niech w Niemczech wzmocni się komunizm, a „okaże się”, że „klasa robotnicza Niemiec żąda zwrotu” ur-Deutsch ziem: Schlesien und
Pommern8, no, i Kreml powie, że to „just and reasonable”9. I znów pogonią Polaków
na wschód w... wąski korytarz, co się zwie dziś Rzeczpospolitą...
Janku, chcę się z Tobą poradzić w jednej sprawie. Bardzo mi na Twej radzie
zależy. Dostałem list od Gackiego: pisze, że z Włoch na krótko przyjeżdżali do Londynu Wł. Żaba10 i Giedroyc, i że on z nimi „obrobił” (wyrażenie moje, nie jego)
sprawę pomocy materialnej dla mnie z funduszów armii Andersa11 – i zaznacza,
bym do Rzymu pisał, bo t a k i c h stypendiów dla polsk[ich] pisarzy, uczonych etc.
z tegoż funduszu jest więcej12. Ale ja mam skrupuły: 1) nigdym nie był admiratorem
Andersa ani jego polityki (na bok biorę teraz czysto wojenne wyczyny armii ani
w ogóle „linii”); 2) uważam, że to by nakładało na mnie na przyszłość zobowiązania
moralne, a to i pisarskie; 3) historiozoficznie ni moralnie nie akceptuję idei k r uc j a t y, którą oni reprezentują, ba, a k c e n t u j ą13; 4) n a j w a ż n i e j s z e (proszę,
t o rozważ dobrze) – znasz nastroje armii Andersa i w ogóle ich ideologię – otóż
wydaje mi się nieprzyzwoitością wzięcie od nich pieniędzy bez uprzedniego oświadczenia im: „m o j a m a t k a była t y m a t y m”. Bo może, wiedząc o tym, nie
uznaliby mnie za godnego pomocy materialnej „od polskiej armii d l a p o l s k i eg o pisarza”14... Czy pisać im o tym? Wiesz, że to dla mnie zawsze {bardzo bolesna
operacja psychiczna... Powiesz: „a brałeś pieniądze jako urzędnik”. Tak, alem wła-
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śnie Romerowi, (cd. na odwrocie)}15 {(cd. z odwrotu) gdy był najbliższy Sikorskiego
– wyłożył „kawę na ławę”. I po jego decyzji czułem się w porządku!}16
{Pisz do mnie. Ręce Pani Marcie całuję, Ciebie ściskam serdecznie.
Teodor17
Dwie karty bibułowe o wymiarach 21 × 28 cm, zapisane obustronnie granatowym atramentem. Pionowe dopiski marginesowe na karcie 1 verso (margines lewy, 3 linijki ádopisek z podpisemñ), na karcie
2 recto (2 linijki) oraz na karcie 2 verso (3 linijki). W lewym górnym rogu karty 1 recto dopisek Erdmana ołówkiem: „Odpow. 27 VI 46”.
1
2
3

4

5
6

7
8
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Powinno być: 3 lata temu. W Damaszku Erdman obchodził imieniny w czerwcu 1943.
Zob. list 12, przypisy 3, 5 i 6.
Seidenman po zakończeniu w lipcu 1945 działalności Polskiego Centrum Informacji w Nowym
Jorku próbował nawiązać kontakt z biznesmenami meksykańskimi z myślą o prowadzeniu z nimi
handlu różnymi towarami produkowanymi w Stanach Zjednoczonych (wyrobami z plastiku, radioodbiornikami). Rozważał też możliwość otwarcia w Meksyku przedstawicielstwa szwajcarskiej fabryki maszyn dla warsztatów szewskich. Starania Seidenmana zakończyły się niepowodzeniem.
Stefan D o b r o w o l s k i – major 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich, oddelegowany do pracy w dyplomacji; w latach 1940–1942 zastępca attaché wojskowego w Ambasadzie RP w Waszyngtonie;
w latach 1942–1945 attaché wojskowy w Poselstwie RP w Meksyku.
Po roku 1945 Dobrowolski razem z Henrykiem Stebelskim jako głównym udziałowcem założyli
w Meksyku firmę farmaceutyczną.
K o n s t a n t y n I W i e l k i (272–337) – cesarz rzymski od 306 r.; przeszedł na chrześcijaństwo;
w 313 r. wydał edykt mediolański, zapewniający swobodę wyznawania religii.
M i n e r w i n a – do 307 r. konkubina (lub żona) Konstantyna I, matka jego pierwszego syna, Kryspusa. Parnicki nie napisał o nich powieści, choć taki zamysł powstał już w czasach przedwojennych,
o czym świadczy jego korespondencja z Symonolewiczem: „Noszę się [...] poważnie z myślą napisania powieści-biografii (raczej w typie Zweiga niż Aecjusza) o Konstantynie Wielkim. [...] Rzecz
mogłaby być aktualna: zagadnienie »państwo a chrześcijaństwo« znowu nabiera wagi [...]. Choć
zasadnicza tendencja książki byłaby wybitnie filochrześcijańska, znalazłyby się przecież rzeczy,
które w naszej, nasyconej klerykalizmem atmosferze, wywołałyby niemiłe dla mnie głosy oburzenia
czy potępienia, a może epitety: mason! bezbożnik!... itd., itd., którymi tak hojnie u nas się szafuje
[...]. Bo oto należy przyjąć jako rzeczy prawdziwie historyczne, że 1) św. Helena, matka Konstantyna, najprawdopodobniej nie była żoną, ale konkubiną Konstancjusza Chlorusa (m.in. tak ją
nazywa słynny autor Historii kościelnej, wielbiciel Konstantyna, Euzebiusz, a sąd ten nie wywołuje sprzeciwu ani u św. Hieronima, ani u prezbitera Orozjusza), zresztą, wcale jej to nie ubliża, bo
nie była początkowo chrześcijanką (to nie ona skłaniała syna ku wierze w Chrystusa, ale rzecz się
miała wprost odwrotnie – aż w końcu prześcignęła syna w gorliwości i pobożności), prawo zaś
rzymskie uznawało konkubinat za instytucję legalną. 2) Sprawa, czy Chrystus był homousios, czy
homoiusios, która była przedmiotem takich poważnych walk religijnych przez całe 2 wieki – rozstrzygnięta na soborze w Nicei została nie bynajmniej na skutek zwycięstwa antyarian w teologicznym dowodzeniu, ale dzięki rozkazowi Konstantyna, dla którego spory dogmatyczne były nieciekawe i szkodliwe dla jedności państwa i który uznał siebie za najwyższy autorytet w tej sprawie.
3) Rawnoapostolnyj Konstantyn Wielki, przez Cerkiew prawosławną zaliczany w poczet świętych,
na łożu śmierci otrzymał chrzest z rąk biskupa ariańskiego (Euzebiusza z Nikomedii). Poza tym
wszystkim przecież był to niewątpliwie gorący entuzjasta i protektor chrześcijaństwa, a w pewnym
sensie – mimo wszystkich swych zbrodni i kierowania się racją stanu w sprawach kościelnych – typ
wybitnie religijny, choć i nie mogę się zgodzić z kościelnym historykiem, ks. Lisieckim, że była to
anima naturaliter christiana. Sądzę, że nie będzie to duża książka: najwyżej 230–250 stron maszynopisu, a może nawet znacznie mniej” (list z 13 VII 1936).
Osoba ta nie odgrywała w życiu Parnickiego żadnej roli, nie są znane istotne informacje na jej temat
oprócz tych, które pojawiają się w liście.
„Ur-Deutsch [...]: Schlesien und Pommern” (niem.) – „rdzennie / prastarych niemieckich [...]: Śląska
i Pomorza”.
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„Just and reasonable” (ang.) – „słuszne i sprawiedliwe”; formuła często używana w dokumentach
dyplomatycznych.
Najprawdopodobniej winno być J a r o s ł a w Ż a b a (1915–1983) – inżynier, pracownik Politechniki Lwowskiej; w latach 1939–1940 w konspiracji we Lwowie, w latach 1940–1941 więziony
w ZSSR, po umowie Sikorski–Majski żołnierz Armii Polskiej w ZSSR, Armii Polskiej na Wschodzie
i 2 Korpusu, redaktor „Orła Białego”; w 1945 r. oddelegowany przez gen. Władysława Andersa do
rozmów z przedstawicielami Ukraińskiej Głównej Rady Wyzwolenia w Rzymie; po wojnie w Anglii,
organizator i członek władz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK).
W roku 1945 2 Korpus pod dowództwem gen. Władysława Andersa dysponował milionem dolarów,
który stanowił część pieniędzy przekazanych w czasie wojny przez prezydenta USA Franklina
D. Roosevelta rządowi gen. Władysława Sikorskiego na cele walki zbrojnej w kraju.
W lutym 1946 Giedroyc założył Instytut Literacki w Rzymie, jeszcze jako agendę wojskową, z zadaniem zbierania dorobku piśmiennictwa polskiego na emigracji. W tym czasie często wyjeżdżał
z Włoch do Londynu i Paryża. W grudniu 1946 nawiązał kontakt korespondencyjny z Parnickim,
przebywającym w Meksyku, nosił się bowiem z zamiarem wydania włoskiego tłumaczenia Aecjusza,
ostatniego Rzymianina. Z planów tych nic nie wyszło, ale korespondencja między Giedroyciem
a Parnickim trwała aż do powrotu pisarza do kraju (zob. G i e d r o y c, P a r n i c k i, op. cit., cz. 1–2).
W roku 1955 w Instytucie Literackim ukazał się Koniec „Zgody Narodów”. Powieść z roku 179 przed
nar. Chrystusa.
Zakończenie wojny przyniosło wyraźny podział w emigracyjnych elitach politycznych. Gen. Anders
należał do grupy, która pojałtańskiego układu sił nie uznawała za długotrwały, licząc, że sprawę
niepodległości Polski będzie można podjąć na nowo dzięki zbliżającemu się w sposób nieunikniony
konfliktowi w obozie zwycięzców. Był przeciwnikiem wejścia Stanisława Mikołajczyka do powołanego w lutym 1946 w Warszawie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, a także demobilizacji
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
8 VI 1946 w Londynie odbyła się uroczysta parada zwycięstwa, na którą Polskie Siły Zbrojne na
Zachodzie nie otrzymały zaproszenia. Tydzień później, 15 VI, Polacy zorganizowali w Anconie
święto żołnierza 2 Korpusu. Podczas uroczystości dowódcy poszczególnych oddziałów odczytali
słowa ślubowania podpisane przez gen. Andersa: „Zespoleni z dążeniami całego Narodu tak w kraju, jak i na obczyźnie, ślubujemy trwać nadal w walce o wolność Polski bez względu na warunki,
w których przyjdzie nam działać” (cyt. za: W. A n d e r s, Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia
z lat 1939–1946. Bydgoszcz 1989, s. 379).
Gen. Anders w swoich wspomnieniach odniósł się do zarzutu, jakoby przy formowaniu w ZSSR
wojska polskiego różnie traktowano obywateli II RP ze względu na narodowość: „Po wielu żmudnych
wysiłkach [7–8 VII 1942] uzyskałem więc zgodę władz ZSSR na ewakuację i wyjazd 70 000 Polaków
z Rosji Sowieckiej. Nie zgodziłem się na wyłączenie z tej liczby tych Ukraińców, Białorusinów i Żydów, którzy już byli w szeregach wojska. Władze NKWD robiły ogromne trudności, szczególnie
Żydom, którzy chcieli wyjechać jako rodziny wojskowe. Perfidia sowiecka uwydatniła się w pełni
w przeprowadzeniu tej sprawy. Żydów informowano, że władze polskie nie zgadzają się na ich
wyjazd, a jednocześnie wojsko otrzymało stanowczy nakaz niedopuszczania Żydów do transportów.
3 sierpnia odbyłem naradę z przedstawicielami Żydów i wyjaśniłem im sytuację. Powiadomiłem
ich, że rząd sowiecki zgodził się na wyjazd rodzin jedynie tych Żydów, którzy pełnią czynną służbę
w szeregach wojska polskiego. Zresztą nastąpiło to wyłącznie wskutek mojej interwencji. Na wyjazd
innych obywateli narodowości żydowskiej rząd sowiecki się nie zgodził, nie czyniąc pod tym względem żadnych wyjątków. Poruszam tę sprawę, gdyż bolszewicy, a za nimi niektóre koła żydowskie,
skorzystały z tej okazji, by piętnować »antysemityzm polski«. Zachowałem szereg listów od rabinów,
działaczy i obywateli żydowskich, dziękujących mi za uratowanie im życia przez wywiezienie z Rosji Sowieckiej. Przeszło 4000 Żydów opuściło wraz z Armią Polską Związek Sowiecki” (ibidem,
s. 133–134). Współczesny historyk zwraca uwagę, że wśród polityków i wojskowych występowała
jednak pewna rezerwa przed przyjmowaniem mniejszości narodowych do wojska. Tłumaczy ją
szczególnymi okolicznościami funkcjonowania Armii Polskiej w Związku Sowieckim: „Polskie Siły
Zbrojne działały od początku na obczyźnie i w rozproszeniu. Na co dzień podlegały dowództwu
operacyjnemu państw obcych. W tych specyficznych warunkach szczególnego znaczenia nabierała kwestia dyscypliny i lojalności względem przełożonych oraz państwa polskiego. W szeregi wojska
przyjmowano przede wszystkim ludzi młodych, sprawnych fizycznie, o kwalifikacjach i predyspo-
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zycjach przydatnych w walce. Zwracano również uwagę na to, aby ludzie ci utożsamiali się bez
zastrzeżeń i wahań z polityką rządu Rzeczpospolitej Polskiej. Chociaż ze względów politycznych nie
formułowano tego wprost, było oczywiste, że dowódcy woleli mieć w swoich szeregach żołnierzy
narodowości polskiej niż rekrutów spośród mniejszości narodowych, co do lojalności których mogły być mniej lub bardziej uzasadnione wątpliwości. W przypadku Żydów w grę wchodziła również
obawa, że po wyjeździe ze Związku Sowieckiego – z czym liczono się od początku – opuszczą szeregi wojska polskiego. Jak wykazała niedaleka przyszłość, obawy te były uzasadnione. [...] Palestyna, uznawana przez Żydów za ich historyczną ojczyznę, stała się miejscem masowej dezercji
żydowskich żołnierzy z szeregów wojska polskiego. Szacuje się, że z ogólnej liczby około 4 tys.
żołnierzy narodowości żydowskiej opuściło polskie szeregi ponad 3 tys. ludzi. Wielu z nich wstąpiło do podziemnych organizacji żydowskich, których celem było utworzenie państwa żydowskiego w Palestynie. To poważnie osłabiło potencjał 2 Korpusu Polskiego i postawiło polskie dowództwo
w niezręcznej sytuacji wobec Brytyjczyków” (J. W r ó b e l, Żydowscy żołnierze gen. Andersa. Na
stronie: http://obnt.pl/aktualnosci/zydowscy-zolnierze-gen-andersa ádata dostępu: 3 II 2017ñ).
Dopisek na marginesie k. 2r.
Dopisek na marginesie k. 2v.
Dopisek na lewym marginesie k. 1v.

Abstract
“CIĄŻY NA MNIE [...] OBOWIĄZEK WIERNOŚCI” (“THE DUTY OF ALLEGIANCE [...] LIES
HEAVY ON ME”) TEODOR PARNICKI’S LETTERS TO JAN AND MARTA ERDMAN FROM
THE YEARS 1944–1946
Edited by
ANDRZEJ DOBROWOLSKI Tarnów, TOMASZ MARKIEWKA University of Bielsko-Biała
The published material is a critical study of a collection of 16 letters which Teodor Parnicki (1908–1988)
wrote between 1944 and 1946 from Mexico to Jan Erdman (1906–1986) and his wife Marta (1921–1982)
to the United States of America. They give an insight into the writer’s condition in the earliest years of
his almost 15 year stay on the North American continent and show the problems he faced after he
stopped working in the Polish Embassy in Mexico where he held the position of cultural attaché. They
also represent his assessment of the political situation which took place in Poland after the World War II.
First and foremost they uncover his deepest motives that influenced his decision to remain an emigrant.
They are viewed as a kind of artistic independence manifesto as well as a sign of fidelity to Polish literary tradition and a writer’s vocation. One can follow the writer at work in this period of his creative life,
during which, developing various plots with a growing feeling of solitude, he was earnestly striving to
renew the historical novel as a literary genre. The outcomes of such endeavours are the first part of
Słowo i ciało (Word and Flesh) and Koniec „Zgody Narodów” (The End of the “Concord of Nations”).
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PROJEKTY I DIAGNOZY KRYTYCY LWOWSCY W WALCE O LITERATURĘ
I ŻYCIE 1
K a t a r z y n a S a d k o w s k a, LWOWSKA KRYTYKA LITERACKA 1894–1914. TENDENCJE
I PROBLEMY. (Recenzent: Edward Boniecki). Warszawa 2015. Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, ss. 330, 2 nlb.
Recenzowana książka to w zamyśle autorki „uzupełnienie dziejów krytyki, rozumianej jako
ważny element życia literackiego Lwowa” i odgrywającej w nim rolę „awangardy literatury”
(s. 302). Uzupełnienie bardzo cenne, trzeba od razu dopowiedzieć. Zarówno jeśli chodzi
o wiedzę na temat specyfiki środowiska lwowskiego, o którego znaczenie dla kultury modernizmu wciąż warto pytać na nowo2, jak i w zakresie przemian krytyki przełomu XIX i XX
wieku3. Wpisując swoją pracę w nurt kulturowej historii literatury i doceniając wagę badania modernizmów w wersji lokalnej, Katarzyna Sadkowska jasno wyznaczyła przedmiot
własnych poszukiwań: objęła refleksją przedstawicieli drugiego pokolenia twórców Młodej
Polski, zaakceptowała koncepcję „modernizmu Młodej Polski”, zaproponowaną przez Włodzimierza Boleckiego, oraz przyjęła rok Powszechnej Wystawy Krajowej we Lwowie i książkowego wydania przekładów Maurice’a Maeterlincka ze wstępem Zenona Przesmyckiego za
cezurę początkową interesującego ją okresu4. Wobec złożonej i dynamicznie przekształca1

W tytule nawiązuję do książki S. B r z o z o w s k i e g o Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd (Lwów 1907).
2	Przekonuje o tym m.in. lektura takich prac, jak: U. J a k u b o w s k a, Lwów na przełomie XIX
i XX wieku. Przegląd środowisk prasotwórczych. Warszawa 1991. – Modernistyczny Lwów. Teksty
życia, teksty sztuki. Red. E. P a c z o s k a, D. M. O s i ń s k i. Warszawa 2009. – J. P u r c h l a,
Kraków i Lwów wobec nowoczesności. W zb.: Kraków i Galicja wobec przemian cywilizacyjnych
(1866–1914). Studia i szkice. Red. K. F i o ł e k, M. S t a l a. Kraków 2011.
3
Od czasu książki M. G ł o w i ń s k i e g o Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej (Kraków 1997) nie mieliśmy prób syntetycznego ujmowania zagadnień związanych z krytyką literacką przełomu XIX i XX wieku. Lukę tę wypełniały częściowo publikacje towarzyszące powstawaniu Słownika polskiej krytyki literackiej 1764–1918 (Dyskursy krytycznoliterackie 1764–1918.
Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej” 1. Red. G. B o r k o w s k a, M. R u d k o w s k a. Warszawa 2010. – Dyskursy krytycznoliterackie 1764–1918. Wokół „Słownika polskiej krytyki literackiej” 2. Red. M. S t r z y ż e w s k i. Toruń 2012). Nie znalazły się one w kręgu zainteresowań autorki, co pozwala dookreślić przyjętą przez nią perspektywę badawczą. Trudno oprzeć się wrażeniu,
że wyjściowo K. Sadkowską bardziej interesowały pytania o kulturę Lwowa niż o przemiany XIX-wiecznej i XX-wiecznej krytyki. Z  tego też zapewne powodu kontekstem jej ustaleń nie są np.
najnowsze prace o krytyce Brzozowskiego. Zob. Stanisław Brzozowski. (Ko)repetycje. T. 1. Red.
D. K o z i c k a, J . O r s k a, K. U n i ł o w s k i. Katowice 2012. – Stanisław Brzozowski. (Ko)repetycje. T. 2. Red. T. M i z e r k i e w i c z, A. S k r e n d o, K. U n i ł o w s k i. Katowice 2013.
4
W tym kontekście zob. R. O k u l i c z - K o z a r y n, Rok 1894. Właściwy początek Młodej Polski.
W: Rok 1894 i inne szkice o Młodej Polsce. Poznań 2013.
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jącej się materii ówczesnej krytyki w wariancie lwowskim założenia te mogły mieć jedynie
charakter ramy modalnej, w której obrębie trzeba było dokonywać trudnych wyborów związanych z hierarchizowaniem i porządkowaniem zagadnień.
Chcąc pokazać „wiązkę problemów charakterystycznych dla tamtego czasu, a także
stosunek do tego czasu wybranych osób” (s. 11), autorka musiała z jednakową precyzją rekonstruować zarówno cechy charakterystyczne lokalnego środowiska intelektualno-artystycznego i ukształtowanej przezeń świadomości zbiorowej, jak i nie zatracić w tym, co wspólne,
indywidualności poszczególnych krytyków, współbrzmiącej z ich doświadczeniami biograficznymi. Ich reprezentacja jest w książce ograniczona do kilku osobowości najwyrazistszych.
Uwaga Sadkowskiej skupia się na Ostapie Ortwinie (po raz pierwszy opisanym tak wszechstronnie), Karolu Irzykowskim (występującym tu w nowym świetle), Stanisławie Womeli
i Tadeuszu Sobolewskim (wydobytych z niemal całkowitego zapomnienia). W zasięgu jej
spojrzenia badawczego są wszak także Władysław Witwicki, Marian Olszewski, Tadeusz
Dąbrowski czy Władysław Kozicki. Poza osobową zauważyć tu również można taką perspektywę oglądu krytyki lwowskiej, którą wyznacza zainteresowanie prasą jako medium praktyk
krytycznych. Ważne w książce Sadkowskiej są m.in. „Młodość”, „Tydzień”, „Teka”, „Czasopismo Akademickie” i „Małpie Zwierciadło”. Bohaterami nie do przeoczenia, choć o różnej
randze i funkcji w strukturze wywodu badaczki, okazują się ponadto Stanisław Witkiewicz
i Stanisław Brzozowski, do którego napotykamy tu liczne odwołania. Szkoda, że autorka
pierwszemu nie poświęciła więcej uwagi, jako istotnemu punktowi odniesienia dla wielu
poruszanych przez siebie kwestii, a w przypadku drugiego nie określiła jasno charakteru jego
miejsca w środowisku lwowskim czy też w relacji do niego. Miarą znaczenia Brzozowskiego
w jej myśleniu może być i to, że jego prace zostały umieszczone w Bibliografii podmiotowej,
choć zabrakło w niej tekstów Womeli czy Sobolewskiego.
W dokonanej przez Sadkowską charakterystyce „spolaryzowanego i podzielonego” (s. 34)
środowiska lwowskiej inteligencji zwraca uwagę podkreślenie identyfikacyjnej roli dystansu,
skierowanego zarówno na zewnątrz – a więc wyrażanego wobec modernizmu warszawskiego
i krakowskiego – jak i dośrodkowo, oznaczającego niezgodę na dominację kultury popularnej,
własną dekadencką bierność, miałkość dotychczasowej krytyki, obniżanie ideałów intelektualnych, prowincjonalność, słabość rezonansu społecznego towarzystw naukowych i artystyczno-literackich oraz dominującą atmosferę urzędniczo-mieszczańską miasta. Podzielane
z bohaterami książki przekonanie autorki o wadze społecznego kontekstu praktyk krytycznych
uwrażliwia ją na kwestię zależności lwowskiego modelu krytyki, z jednej strony, od intelektualnego potencjału miasta (znaczenie ruchu samokształceniowego w Czytelni Akademickiej
czy siła oddziaływania autorytetu naukowego Kazimierza Twardowskiego), a z drugiej – od
ideowych sporów stronnictw politycznych (zwłaszcza wzrastająca atrakcyjność postulatów
socjalistycznych liczy się w książce Sadkowskiej). Na kształtowanie postaw krytycznych ma
tu też wpływ, jak dowiodła autorka, kwestia poszanowania wartości patriotycznych.
Niewątpliwym walorem Lwowskiej krytyki literackiej 1894–1914 jest to, że badaczka nie
nakłada na czytane przez siebie teksty gotowych schematów opisu. Właśnie z wnikliwej obserwacji dystynktywnych cech środowiska lwowskiego i wypracowywanego w nim sposobu
rozumienia krytyki wyprowadzona jest najważniejsza deklaracja metodologiczna. Sadkowskiej
nie interesuje – o czym przypomina w podsumowaniu – „rekonstrukcja języków krytycznych”,
choć przygląda się bacznie „elementom słowników krytycznych” (s. 303), lecz postawa krytyczna zakładająca oddziaływanie na rzeczywistość. Chciałoby się dowiedzieć z książki więcej
na temat swoistości dyskursu krytycznego omawianych twórców (kompozycji i retoryki tekstów, kłopotów z terminologią, stosowanej metaforyki, strategii perswazyjnych itd.). Zarazem
jednak trudno nie zauważyć słuszności motywacji i pożytków płynących z powziętej decyzji.
Sadkowska przekonująco dowiodła bowiem, że krytyczne nastawienie wobec zastanego świata, wsparte różnymi odmianami filozofii życia, empiriokrytycyzmem i pragmatyzmem (Ernsta
Macha i Williama Jamesa), było podstawą namysłu nad wartością literatury i sztuki oraz nad
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możliwościami i kryteriami ich opisu i oceny. Nietzscheańska podejrzliwość i prometejski
bunt łączyły się we Lwowie z postulatem powiązania krytyki z życiem społecznym, co powodowało, że była ona „rodzajem komunikacji o ambicjach performatywnych” (s. 20). Z drugiej
strony jednak przywołana na początku tego akapitu deklaracja autorki może dziwić, bo
właśnie język literatury i krytyki wskazuje ona w swojej rozprawie jako istotny przedmiot
lwowskiej refleksji metakrytycznej i słusznie poświęca owej kwestii bardzo dużo uwagi. Łączy
się to co najmniej z trzema powiązanymi ze sobą obszarami problemowymi. Po pierwsze,
w książce zasadnie potwierdzono wpływ filozofii i psychologii Kazimierza Twardowskiego na
tamtejszą krytykę. W Teorii sądów oraz w pracy O czynnościach i wytworach uzupełniał on
idiogeniczną teorię sądów Franza Brentana o kryterium intersubiektywności właśnie dzięki
docenieniu roli znaku językowego. Stąd m.in. wynikało postulowanie precyzji językowej
w krytyce. Po drugie, odrębność krytyki lwowskiej upatruje autorka w tym, że wnioskowano
w niej o kwestiach intelektualnych, emocjonalnych i aksjologicznych nie na podstawie tematu, lecz poprzez analizę jakości estetycznych, formalnych, takich jak kompozycja i język,
a szczególną wagę przywiązywano do kwestii stylu. Także nastawienie na odbiorcę, będące,
zdaniem Sadkowskiej, znamienną cechą omawianego modelu krytyki, oznaczało dbałość
o sugestywność i jasność wywodu. Widzę w tym nie tyle niekonsekwencję, ile nie zawsze
łatwą do uzasadnienia konieczność selekcjonowania wątków i ustalania relacji między nimi,
wymuszoną przez heterogeniczny dyskurs krytyczny. Efektem tego bywa zresztą dostrzegalne w niektórych fragmentach książki rozchwianie kompozycyjne. Rozdziały świetnie sproblematyzowane i spuentowane sąsiadują z tymi o charakterze bardziej szkicowym czy eseistycznym (np. rozdziały o Irzykowskim czy Winiarskim), rozproszenie niektórych uwag, np. poświęconych Ortwinowi, niekoniecznie można uznać za fortunne posunięcie.
Nawet gdyby próbować dyskutować z autorką co do zasadności zaproponowanego przez
nią rozkładania akcentów w książce, trzeba zarazem jasno stwierdzić, że nie mogłoby to
wpływać na obniżenie wartości i wiarygodności naukowej jej diagnoz. Sadkowska zgromadziła bowiem ogromną dokumentację, nie wykorzystywaną dotąd w takim zakresie bądź
w ogóle nieznaną. Jej materiałem badawczym jest nie tylko prasa, mają w nim udział także
wnikliwie przejrzane archiwa. Wymienić należy przede wszystkim Archiwum Ostapa Ortwina, korespondencję i rękopisy Antoniego Muellera, Sprawozdania Czytelni Akademickiej we
Lwowie oraz maszynopis (z 1941 roku) pracy Zygmunta Wasilewskiego Lwów przodujący.
Szkice z dziejów kultury umysłowej w Polsce 1895–19145. Bogactwu uwzględnionego przez
autorkę materiału towarzyszą równie imponujące co do ilości i zakresu problemowego konteksty. Dość wymienić, że Sadkowska, czytając lwowską krytykę, ma za sobą lekturę autorów tak różnych, jak Oscar Wilde, Friedrich Nietzsche, Hippolyte Taine, Jean-Marie Guyau,
Georg Brandes, Gustave Le Bon, Hermann Bahr, Theodor Lipps, Franz Brentano, Émile
Durkheim, Oswald Külpe, Wilhelm Dilthey, Rudolf Holzapfel, Herman Münzer, Novalis,
Friedrich Schlegel, Georges Sorel, Ernest Breitner, Richard Wagner, Gabriel Tarde, John
Fizer, Roman Ingarden. Wnikliwością wyróżniają się zwłaszcza odwołania do prac niemieckiego kręgu kulturowego. Nie mając zastrzeżeń co do rzetelności przygotowania Sadkowskiej
i nowatorstwa jej ustaleń, odnoszę zarazem wrażenie, że uzyskałyby one wzmocnienie w dwu
istotnych obszarach problemowych – stosunku krytyków młodopolskich do poprzedników
oraz sposobu rozumienia przez nich postulatu obiektywności krytyki i stosowania w niej
narzędzi naukowych – gdyby autorka więcej uwagi poświęciła krytyce pozytywistycznej.

5
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Warto przy tej okazji dodać, iż ogromną zasługą autorki jest to, że teksty wydobyte z archiwów lub
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Zaufanie do deklaracji bohaterów jej książki (zwłaszcza Ortwina), odcinających się od tradycji pozytywistów, a zarazem sytuujących się wobec nich, skazuje ją na rekonstruowanie
poglądów bez możliwości wyciągnięcia wniosków z tego, że zależności między nimi a „»starszymi braćmi« – pozytywistami” (s. 59) dalekie były od jednoznaczności, skoro mógł je określać i „bunt”, i to, że „Aleksander Świętochowski był autorem na gruncie lwowskim znanym
i cenionym” (s. 74). Nakładały się tu też na siebie w interesujący sposób oceny (niekoniecznie trafnie rozumianych) wzorów krytycznych i patriotycznych, co daje dodatkowe podstawy
do namysłu i analiz. Chciałoby się zarazem wiedzieć, co autorka ma na myśli, określając
Piotra Chmielowskiego „nestorem krytyki lwowskiej” (s. 249), bo mogłoby to otwierać nowe
perspektywy badawcze.
Doskonała orientacja Sadkowskiej w mechanizmach funkcjonowania środowiska lwowskich krytyków oraz świetna znajomość ich dorobku pozwoliła jej na zrekonstruowanie lokalnego modelu krytyki młodopolskiej oraz jego autorskich realizacji. Najważniejsze cechy
lwowskiej krytyki według badzczki to: ukierunkowanie na uświadomienie i zobiektywizowanie przeżycia wewnętrznego utrwalonego w dziele, „oparcie się na analizie formy utworu,
traktowanej jako zobiektywizowany znak wartości i postaw” (s. 26); poszukiwanie kategorii
zewnętrznych umożliwiających porównywanie dzieł opartych na indywidualnej ekspresji oraz
ambicja znalezienia „kryteriów prawdziwości sądów” (s. 211); wypróbowywanie możliwości
nastawienia antypsychologicznego (skupienie się nie na psychice, lecz na cechach osobowych
i duchowych odciśniętych w dziele, które uniezależniają się od autora) i antybiograficznego;
ambicja wykorzystania procedur naukowych w praktyce krytycznej, nie eliminującej wszak
elementów artystycznych z wypowiedzi krytycznej; pozytywne waloryzowanie wszelkich jakości związanych z ruchem; osłabienie priorytetu oceny dzieła na rzecz potrzeby jego „dopełnienia” w rozumiejącej lekturze krytycznej; próba ustalania relacji między tym, co jednostkowe, a tym, co wspólnotowe w procesie komunikacji artystycznej; nastawienie socjologiczne.
Wskazanym przez badaczkę celem tak sfunkcjonalizowanej profesjonalnej lektury tekstów
miała być zatem nie tylko nowa literatura i krytyka, oparte na docenieniu „doświadczenia
osobistego wtórnie intersubiektywizowanego” (s. 304), lecz także przekształcona rzeczywistość
społeczna, stwarzająca warunki do rozwoju etycznego „człowieka pełnego i harmonijnego”
oraz do działań na rzecz odzyskania niepodległości. Punkt dojścia analiz Sadkowskiej dobrze
uwyraźnia się w następującej konkluzji: „Dzieło traktowano [...] w krytyce lwowskiej jako
znak dany innym przez osobę i utrwalony w pewnym materiale, a każda osoba stanowiła
świat dla siebie. Można tu dostrzec antycypację krytyki personalistycznej [...]” (s. 23).
Przeprowadzone analizy dały badaczce podstawy do przesunięć i korekt w ramach paradygmatu opisu krytyki młodopolskiej wypracowanego przez Michała Głowińskiego. Zdaniem
Sadkowskiej, we Lwowie „krytyka (podobnie jak postulowana w niej koncepcja sztuki) przekraczała model określony przez ekspresję (rozumianą jako jedność dzieła i autora, w której
dzieło jest wyrazem duszy, przeżycia autora) i empatię (rozumianą jako współprzeżywanie
treści dzieła w akcie jego recepcji), choć go w sobie zawierała” (s. 16). Korzystając z silnie zakorzenionych w dzisiejszej praktyce badawczej ustaleń przedstawionych w Ekspresji i empatii, Sadkowska zasadnie pokazuje, że opis swoistości krytyki lwowskiej nie może opierać
się wyłącznie na uprzywilejowaniu tych kategorii.
Zrekonstruowany przez badaczkę katalog cech krytyki lwowskiej został interesująco
i kompetentnie ukazany poprzez uchwycenie dystynktywnych cech pisarstwa poszczególnych
jej przedstawicieli, zarówno ów katalog współtworzących, jak i korygujących. W odniesieniu
do Karola Irzykowskiego są to m.in. demaskatorstwo intymizmu, polemiczne nastawienie,
zgodne z pojmowaniem krytyki jako „uduchowionej wojny wszystkich przeciw wszystkim”
(s. 88) i będące efektem odrzucenia „krytyki uznania” (s. 89), traktowanie konfliktu jako
miary poziomu rozwoju kultury. W przypadku Womeli wyeksponowane zostały takie aspekty, jak prymat kategorii wolności nad kategorią piękna i kwestia niemimetycznego pojmowania prawdy artystycznej w ocenie dzieła, rozumienie krytyki jako twórczości artystycznej
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opartej na priorytecie walki, przyjęcie roli „krytyka-rewolucjonisty” (s. 122) będącego sędzią
i poszukiwaczem źródeł szczerości, traktowanie braku stałych kryteriów estetycznych jako
czynnika rozwojowego krytyki. Sobolewski w ujęciu Sadkowskiej to krytyk uwzględniający
w swoich tekstach przede wszystkim „stopień indywidualizacji przeżycia świata i jego wyrażenia w sztuce” (s. 284), przekonany o „niemożności absolutyzowania sądów estetycznych”
(s. 288), przyznający ogromne znaczenie twórcze aktywnej woli, zainteresowany etyką epikureizmu, postulujący potrzebę uwzględniania w postępowaniu krytycznym kategorii psychiki narodowej.
Bezwzględnie najważniejszym oraz najwszechstronniej i najwnikliwiej przedstawionym
w pracy Sadkowskiej krytykiem jest Ostap Ortwin (tu zresztą badaczka znacznie wykracza
poza czasowe ramy książki wskazane w tytule). Autorka poświęciła jego krytyce i publicystyce najwięcej uwagi zarówno w tych rozdziałach, w których jest on bohaterem głównym, jak
i we fragmentach pracy sygnalizujących swoimi tytułami szerszy zakres problemowy. Świetnie widać to choćby w części książki zatytułowanej Sztuka wobec rzeczywistości. Ortwin –
Womela – Witwicki. Poglądy Womeli, Witwickiego, a także Mariana Olszewskiego zaprezentowane zostały trafnie, lecz skrótowo, by na ich tle tym bardziej przekonująco wybrzmiały
wypowiedzi Ortwina na temat prawdy w sztuce, relacji między sztuką a nauką, znaczenia
problematyki społecznej w sztuce, kwestii żywych fikcji. To wszystko sprawia, że do lektury
zasadniczego dla problematyki ortwinowskiej rozdziału Ekspresja i abstrakcja. Ostap Ortwin
czytelnik przystępuje już bardzo dobrze przez autorkę przygotowany. Przedstawiona tam została postawa krytyczna Ortwina (konfrontowana w kolejnym rozdziale z wzorcem Brzozowskiego) i rozumienie krytyki jako „formy potęgowania życia” (s. 178) oraz metody filozofii
będącej „stylem działania” (s. 152). Charakteryzując koncepcję literatury i krytyki według
ważnych dla Ortwina par przeciwieństw: prometeizm i fatalizm, subiektywność i obiektywność,
sztuka i życie, indywidualne i społeczne, oraz przekonująco problematyzując znaczenie mitu
tragicznego i rewolucyjnego stylu życia, Sadkowska dowiodła, że Ortwin-krytyk pyta przede
wszystkim o mechanizmy i efekty etycznej przemiany społeczeństwa dokonanej dzięki estetycznej wartości sztuki i dąży do odkrywania „punktu ogniskowego” jako świadectwa „zasad
jedności” dzieła (s. 203).
To jednak nie wnikliwość autorki, widoczna w jej lekturze tekstów Ortwina, decyduje
o jego szczególnym i centralnym miejscu w książce. Ważniejsze jest tu to, że badaczka przekonująco udowodniła jego rangę jako animatora ruchu odnawiania krytyki i wzmacniania
jej znaczenia oraz ukazała wysiłki podejmowane przezeń na rzecz promowania nowych praktyk krytycznej reakcji na rzeczywistość. Ogromne znaczenie pod tym względem ma wydobycie z zapomnienia i docenienie wiedeńskiego Odczytu o literaturze polskiej (1896)6, będącego
odpowiedzią na lekturę wydanych we Lwowie Forpoczt warszawskiej trójki autorów – głównie
na Cieplarnię bezducha Cezarego Jellenty. Jest on świetnym świadectwem poglądów krytyka,
profilu myślenia właściwego środowisku lwowskiemu, a także ówczesnej dynamiki obiegu
pojęć między różnymi ośrodkami polskiej kultury; przede wszystkim jednak, dodajmy, zwłaszcza w początkowych fragmentach – płomienną apologią dysputy jako aktywności kulturotwórczej. Równie istotne wydaje się przypomnienie tak rozmaitej działalności Ortwina, jak
spełniana przezeń misja wspierania i promowania Stanisława Brzozowskiego czy utrwalona
w rękopiśmiennych notatkach polemika z Drogą sugerowanego optymizmu Mariana Olszewskiego (a ponadto ścieranie się z Witwickim, Wasilewskim, Irzykowskim, Dąbrowskim).
To właśnie przy okazji uwag na temat Ortwina uzasadniają się i uspójniają te kwestie,
które w innych fragmentach pracy prowokują do pytań. Autorka obejmuje refleksją nie
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tylko eksponowaną w tytule książki „krytykę literacką”, lecz także teatralną i artystyczną
oraz publicystykę społeczną. Pozostając w zgodzie z ówczesną praktyką piśmienniczą, nie
pyta jednak o różnice i relacje między nimi, możliwe do sproblematyzowania i opisania
z perspektywy dzisiejszego badacza. Może to budzić pewien niedosyt, choć uwalnia autorkę
od niewygód związanych z niekompatybilnością ówczesnej i dzisiejszej terminologii. Przy
okazji pisania o Ortwinie pojawiają się wszak interesujące i trafne spostrzeżenia potwierdzające zasadność równoległej lektury krytyki teatralnej i literackiej czy płynące z niej pożytki. Mam na myśli wskazanie na kategorię religijności, łączącą Ortwinowską teorię dramatu (i teatru) oraz jego rozważania o liryce, a także pozwalającą porównywać katartyczny
charakter obu rodzajów wypowiedzi artystycznej. Ciekawa w tym kontekście jest też kwestia
ustalania przez Ortwina relacji między krytykiem a poetą oraz krytykiem a aktorem. Przekonujące ukazanie znaczenia socjologicznych ambicji krytyki literackiej pozwala z kolei
uznać całkowitą zasadność dołączenia osobnego rozdziału poświęconego publicystyce Ortwina. Tu wyjątkowo inspirujące wydają się uwagi wynikające z uwzględnienia żydowskich
korzeni krytyka i próba opisania relacji między polskością a żydowskością, możliwych do
uchwycenia np. dzięki wydobyciu z archiwum tekstu Z zapisków niedoszłego Jewreja.
Podstawy do równie ważkich spostrzeżeń – nie wyzyskane przez autorkę, skoncentrowaną na innych, bardziej zasadniczych z perspektywy założeń tej książki zagadnieniach – znajduję także w tych fragmentach rozdziału o Womeli, w których pojawia się kategoria „widzialności” (s. 138), uznana za wspólną dla jego analiz literatury i malarstwa. Chciałoby się
w związku z tym zapytać o podobieństwa i różnice języka oraz narzędzi pojęciowych krytyki
literackiej, artystycznej, krytyki sztuki, a z drugiej strony – o możliwości dyferencjacji rozmaitych typów wypowiedzi krytycznej ze względu na ich przedmiot, skoro bywał on niedookreślony (co np. szczególnie dobrze widać w krytyce teatralnej). Czy np. status krytyki sztuki
(wtedy i dziś) był taki sam jak krytyki literackiej i teatralnej? W jakiej mierze to, co na przełomie XIX i XX wieku nie było obiektem namysłu krytyków, powinno być zadaniem badawczym
współczesnego literaturoznawcy? Te pytania intrygują zresztą jeszcze bardziej, gdy uwzględni się to, na co zwróciła uwagę Sadkowska, pokazując, jak potrzeba „przekroczenia aporii
subiektywności sądów” prowadziła w przypadku Ortwina do projektu krytyki, „która nawet
bez dzieł realnie istniejących mogłaby się obejść, stając się meta-krytyką i nauką o dziele lub
krytyce” (s. 221). Z tej perspektywy świetnie zresztą widać, w jakim stopniu niejednorodna
jest materia, uwzględniana przez Sadkowską. Przyszło jej przecież badać i zróżnicowaną
praktykę krytyczną, i teorię metakrytyczną, i projekty utopijne (zarówno o charakterze intelektualnym, jak i społeczno-kulturowym). Właśnie uchwycenie dynamiki – ustalanych i weryfikowanych przez diagnozy – projektów wydaje mi się szczególną wartością rozprawy.
W zasadniczych ustaleniach recenzowana książka przekonuje, imponuje, inspiruje, jest
źródłem poznawczej satysfakcji. Jej ranga badawcza i potencjał ujawniają się także, na co
wskazywałam przed chwilą, w pytaniach, do których prowokuje, oraz w zarysowanych wyraziście, a niekoniecznie sproblematyzowanych przez autorkę wątkach. Takimi zagadnieniami, nie podlegającymi w Lwowskiej krytyce literackiej osobnemu namysłowi, są np. recepcja twórczości poetyckiej oraz kryteria i funkcje poetyckości przed pierwszą wojną
światową i po niej. Odsłania się tu dzięki ustaleniom Sadkowskiej wiele interesujących
kwestii, jak choćby te wynikające z wielowątkowej polemiki Womeli z Kasprowiczem, związane z wyborem przez Antoniego Muellera prozy poetyckiej jako języka tekstu programowego czy będące konsekwencją konstatacji, że wszyscy niemalże krytycy lwowscy „byli niespełnionymi poetami i w pewnym sensie znajdowali się między poezją a krytyką” (s. 43). Rozpoznania i wnioski przedstawione przez Sadkowską, z jednej strony, wypełniają więc lukę
w dotychczasowych badaniach7, a z drugiej – dostarczają materiału do dalszych dociekań.
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Wydaje się zatem, iż nadszedł wreszcie wspaniały czas nowych badań nad krytyką literacką.
Tym bardziej że mamy możliwość czytania Lwowskiej krytyki literackiej nie tylko w kontekście wcześniejszych prac na temat pisarstwa krytycznego, lecz przede wszystkim skonfrontowania jej pod wieloma względami z monumentalnym Słownikiem polskiej krytyki literackiej
1764–1918 8.
Abstract
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PROJECTS AND DIAGNOSES LVIV CRITICS IN FIGHT FOR LITERATURE AND LIFE
The review discusses a book on Lviv literary criticism 1894–1914. Its author reconstructs the methodological approach and the mode of presenting the issues connected with literary critical and metacritical discourse of modernist Lviv. The review points at the advantages of the book as well as on the
research perspectives the author opens.
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NAŚLADOWNICTWO I ŚWIATY MOŻLIWE, CZYLI O WARSTWOWOŚCI DZIEŁ
LITERACKICH
B e a t a G a r l e j, WARSTWOWOŚĆ DZIEŁA LITERACKIEGO W UJĘCIU ROMANA INGARDENA. KONCEPCJA, ROZWINIĘCIE, RECEPCJA. Kraków (2015). Towarzystwo Autorów
i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, ss. 258, 2 nlb.
Piszący recenzję książki Beaty Garlej staje przed kłopotliwym zadaniem. Otóż może mieć
wątpliwości, czy skupić się na koncepcji samego Romana Ingardena, tj. po prostu sięgnąć
po tom O dziele literackim, czy też... zapoznać się z koncepcją polskiego fenomenologa, ale
tym razem przedstawioną przez autorkę Warstwowości dzieła literackiego w ujęciu Romana
Ingardena. Dwie wymienione tu możliwości są trudne do rozróżnienia. Blisko połowa dysertacji Garlej, tj. rozdział I, zatytułowany Warstwowa budowa dzieła literackiego w ujęciu
Romana Ingardena – prezentacja teorii, oraz rozdział II: Teoria warstwowości w dziełach
sztuki nie(czysto)literackiej, to nic innego, jak tylko bardzo rzetelne omówienie fenomenologicznych badań filozofa. Autorka zajmuje się teorią polskiego fenomenologa niezwykle gruntownie. Założenia i wnioski pieczołowicie przedstawiane w pracy O dziele literackim odnosi
Garlej do całokształtu myśli Ingardena – głównie zaś do jego poglądów mieszczących się
w ramach teorii bytu oraz epistemologii. Dzięki temu czytelnik ma możliwość zastanowienia
się nad tezami fenomenologa w powiązaniu z pewnymi fundamentalnymi problemami filozoficznymi, choćby sposobem istnienia świata. Zanim odpowiemy na pytanie, czy na takim
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połączeniu skorzystaliby zarówno ontolodzy, jak i literaturoznawcy, zatrzymajmy się nad
warstwowością dzieł literackich w perspektywie Sporu o istnienie świata.
Zdaniem autorki, ontologia dzieła literackiego może być punktem wyjścia rozważań filozoficznych dotyczących kwestii konfliktu między realizmem a idealizmem, ponieważ dzieło takie stanowi „przejaw czystej intencjonalności”. A „gdy zrozumie się istotę przedmiotu
czysto intencjonalnego możliwe jest uchwycenie w pełni istoty przedmiotu realnego [...]”
(s. 17). Dałoby się, oczywiście, zgodzić z takim postawieniem sprawy, ale za równie zasadne
ktoś uznałby rozpoczynanie od analizy ludzkich form poznawczych (np. Immanuel Kant) lub
też od poszukiwań fundamentalnych elementów materii (atomiści). Trudno zatem dopatrzyć
się bezwzględnej konieczności przyjmowania za punkt wyjścia analizy przedmiotu intencjonalnego w rozważaniu bytowej struktury świata.
Nie ulega jednak wątpliwości, że tylko refleksja nad istotą dzieła literackiego może pomóc
dostrzec różnice między literaturą a innymi sztukami (s. 19), czy nawet nakierować na wartościową stronę dzieł. Dwuwymiarowość utworów literackich – czyli ich warstwowość oraz
fazowość – miała według Ingardena, po pierwsze, definiować je, po drugie zaś, wiązać się
z ich swoistą wartością estetyczną (s. 21), co mocno podkreśla Garlej. Ukazawszy nierozerwalny splot warstwowości, faz oraz polifonicznych zestrojów, badaczka przechodzi do
prezentacji i zarazem obrony koncepcji czterech warstw dzieła literackiego. Warto może
w tym miejscu przywołać uwagę samego Ingardena mówiącą o o c z y w i s t y m charakterze
jego tez: „Stwierdzenie wielowarstwowej polifonicznej budowy dzieła literackiego jest w gruncie rzeczy trywialne. Mimo to jednak żaden ze znanych mi autorów nie widział jasno tego,
że w tym właśnie tkwi strukturalna właściwość dzieła literackiego należąca do jego istoty”
(cyt. na s. 26). Ta trywialność w żadnym razie nie dotyczy rangi teorii Ingardena ani rozwiniętych w jej ramach narzędzi badawczych. Podobnie oczywiste wszakże są wnioski dotyczące np. teorii ewolucji (przeżywają ci najlepiej dostosowani) bądź też kantyzmu (nie poznajemy rzeczy samych w sobie).
W rozdziałach I oraz II recenzowanej książki autorka pieczołowicie referuje podstawowe
założenia koncepcji Ingardena, odwołując się zarazem do licznych tekstów filozoficznych czy
literaturoznawczych. Można odnieść wrażenie, że Garlej chce jak najbardziej zbliżyć się do
idealnego czytelnika dzieł polskiego fenomenologa, przy czym wszystkie sposoby odczytania
muszą... mieścić się w fenomenologicznej perspektywie. Właściwie tylko w jednym miejscu
badaczka nie zgadza się z Ingardenem. Rozbieżność ma związek z „zagadnieniem zwielokrotnienia konstytutywnej liczby warstw dzieła literackiego [...]” (s. 174), głównie w przypadku
utworów o budowie szkatułkowej bądź zawierających więcej niż jednego narratora. Jak pisze
Garlej: „Zagadnienie zwielokrotnienia wydaje się [...] słabym punktem [...] – choć jest pomysłem atrakcyjnym i pociągającym – w gruncie rzeczy sprowadza się wyłącznie do komplikacji, które podważają pewną oczywistość ontologiczną, ingerują i osłabiają wyrazistość [...]
budowy literackich przedmiotów intencjonalnych” (s. 175).
Owa łagodna krytyka ma może źródło w tym, że autorka nie ilustruje żadnym przykładem swojej niezgody. Jeśli bowiem odwołamy się do analizy konkretnego przypadku, kwestia
ukaże się w wyrazistszy sposób. Porównajmy ze sobą następujące fragmenty z Lalki Bolesława Prusa: „No i cóż!... Wokulski posłał jej neseserkę i pojechał do Łazienek” oraz „Znalazłszy się w Łazienkach wyskakiwał z powozu i biegł nad sadzawkę, gdzie zazwyczaj spacerowała hrabina, lubiąca karmić łabędzie”1. W świetle koncepcji zwielokrotnienia pierwsze
zdanie zawiera cztery warstwy, natomiast drugie – jako że pochodzi z Pamiętnika starego
subiekta – ma już ich osiem. Oczywiście, taki wniosek jest całkowicie arbitralny, sztuczny,
niezgodny z doświadczeniem, w żadnym razie nie wydaje się natomiast „atrakcyjny i pociągający”. Przecież nie istnieje czytelnik, któremu w trakcie konkretyzacji drugiego fragmentu

1

III.indd 224

B. P r u s, Lalka. Kraków 2000, s. 117, 129.

2017-12-14 14:35:04

Recenzje i przeglądy

225

będą jawiły się np. dwie warstwy brzmieniowe lub też jakaś podwójna warstwa zdarzeń. Na
czym w ogóle taka „podwójność” miałaby polegać? Okazałoby się także, że jedno z najtrudniejszych zadań literaturoznawstwa stanowiłoby obliczenie warstw występujących w Rękopisie znalezionym w Saragossie.
Kiedy już o przykładach mowa, zastanawiać może ich znikoma liczba w książce Garlej.
Właściwie żadna z przedstawianych analiz nie pochodzi od autorki, wszystkie są przytaczane za innymi opracowaniami krytycznymi. Dlatego Warstwowość dzieła literackiego w ujęciu
Romana Ingardena powiela typowy dla polskiej recepcji spuścizny krakowskiego fenomenologa „tor rozważań o charakterze teoretycznym” (s. 135). Oczywiście, przykładowo takie
kwestie, jak intencjonalność, heteronomia bytowa czy też istnienie quasi-sądów wymagają
silnego zaplecza teoretycznego. Jednak już sama analiza poszczególnych warstw, koncepcja
polifonicznych zestrojów, miejsc niedookreślenia bądź jakości metafizycznych zdecydowanie
domagają się pracy na tekstach. I to nie odtwórczej, polegającej na przywoływaniu opracowań dawnych, ale rozszerzającej zakres użycia Ingardenowskich narzędzi o nowe przypadki.
Zatrzymajmy się zatem na trzech kwestiach – na więcej rozmiary recenzji nie pozwalają – które obszernie są dyskutowane w książce Garlej. Pierwsza z nich ma związek z istnieniem dzieł granicznych, o mocno zdeformowanej (z punktu widzenia norm ogólnych) warstwie
językowej, druga dotyczy graficznego aspektu utworów, trzecia natomiast łączy się z funkcjonowaniem wyglądów uschematyzowanych. Omówienie wymienionych problemów pomoże nam dostrzec także inne założenia warstwowej teorii dzieła literackiego.
Zagadnienie tworów granicznych (zawarte w rozdziale II) skupione zostało wokół cyklu
Słopiewnie oraz szkicu Atuli mirohłady Juliana Tuwima. W tych tekstach najsłynniejszego
skamandryty zaburzona zostaje aktualizacja tworów znaczeniowych. Brzmienie bowiem nie
prowadzi nas bezpośrednio do wskazania jakiegoś przedmiotu („wskaźnik kierunkowy”) ani
do ustalenia jego jakościowego uposażenia. Ponieważ kiedy czytamy np. wersy „Miodzie
złoci białopałem żyśnie” 2 lub też „Słodzik słowi słowisieńskie ciewy” 3, ich intencja znaczeniowa pozostaje zawieszona (s. 67), a elementy warstwy przedmiotowej „wykazują stopień
niedookreśloności, jaki charakterystyczny jest dla wyglądów [...]” (s. 66). Analizując anomalie (świadomie sięgam po nomenklaturę ze Struktury rewolucji naukowych Thomasa
Samuela Kuhna), musimy zastanowić się, w jakim stopniu uderzają one w prawomocność
mimetycznego paradygmatu Ingardena. Nie ulega bowiem wątpliwości, że fenomenologiczne spojrzenie na dzieło literackie pozwala zaakcentować centralne znaczenie warstwy
przedmiotów przedstawionych, czyli naśladowczy charakter utworów. Jak pisze Garlej:
„w granicznych wypadkach [...] Ingarden dostrzega przedmioty, których wymiar aksjologiczny jest uboższy i odmienny względem tego, jaki jest w stanie zaktywizować się czytelnikowi poprzez zestroje warstw reprezentatywnych dla czystej sztuki literackiej” (s. 67).
Oczywiście, określenie „czysta” jest w tym fragmencie rozumiane zdecydowanie przeciwnie
niż np. w teorii Stanisława Ignacego Witkiewicza. Fortunniej może byłoby użyć wyrazu
„wzorcowy” bądź „paradygmatyczny”, czyli takiego, w którym dwuwarstwa brzmieniowo-znaczeniowa pozwala w dziele „uchwycić sensy zaprojektowane przez autora” (s. 66). Powtórzmy zatem pytanie kluczowe dla omawianej kwestii: czy paradygmat naśladowczy nie
zawęża radykalnie naszego spojrzenia na literaturę, czy te anomalie (twory graniczne) są
na tyle liczne, że oparte na warstwie znaczeniowej oddzielanie literatury np. od muzyki lub
malarstwa traci sens?
Od razu powinniśmy zwrócić uwagę, iż podkreślanie konstytutywnej roli warstwy tworów znaczeniowych (s. 74) wcale nie musi prowadzić nas prosto w stronę realizmu. I jakkol-
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wiek Ingarden w swoich analizach najczęściej sięga po takie przykłady literackie, które łatwo
dają się odnieść do naszej rzeczywistości (Popioły, Stepy akermańskie itp.), to równie dobrze
koncepcję warstwowości można zastosować do baśni bądź utworów powstałych w nurcie
fantasy. Wielka szkoda, że choć podtytuł pracy Garlej brzmi: Koncepcja, rozwinięcie, recepcja, to brakuje właśnie rozwinięcia, przeanalizowania choćby dwóch przykładów z fantasy
lub baśni. Te dodatkowe przykłady świetnie wpisałyby się w omawianą szeroko warstwę
wyglądów czy też miejsc niedookreślenia. Można by bowiem porównać, na ile w takich dziełach, jak Hobbit albo Władca pierścieni, warstwa uschematyzowanych wyglądów i przedmiotów jawi się jako mniej uchwytna niż np. w Lalce, czy z taką samą łatwością konkretyzujemy sylwetkę Golluma co Stanisława Wokulskiego. Nie ma jednak wątpliwości, że wskazywanie na fundamentalną wagę tworów znaczeniowych w literaturze – i tym samym
podkreślanie jej charakteru naśladowczego – pozostaje zasadne. Jak słusznie stwierdza
Orhan Pamuk: „Ludzie wciąż pragną poznawać wymyślone światy i wymyślone historie. To
pragnienie jest wieczne, tak jak wieczne są wojny”4. „Wymyślone światy” mogą funkcjonować
tylko dzięki temu, że warstwa językowo-brzmieniowa „wyznacza znaczenia słów i sens zdań
[...]” (cyt. na s. 81). Zatem teksty takie, jak Słopiewnie bądź – sięgając do prozy – Finnegans
wake, pozostaną anomaliami, tworami granicznymi, które raczej wzmacniają podkreślaną
przez Ingardena odmienność dzieł literackich od muzyki czy malarstwa (czyli ważność paradygmatu naśladowczego). Aby jednak zachować użyteczność idei zawartych w pracy
O dziele literackim, trzeba – np. w ramach rozwinięcia – odnieść konstytuowanie tworów
znaczeniowych wyższego rzędu do kognitywistycznej koncepcji światów możliwych. Takie
powiązanie jest jeszcze o tyle zasadne, że – za Arystotelesem – mimesis to budowanie świata możliwego (prawdopodobnego), natomiast historię należy rozumieć jako naukę skupioną
wokół prawdziwych wydarzeń.
Kwestia graficznej strony utworów i jej znaczenia dla dzieła sztuki literackiej jest w pewnym sensie analogiczna do zagadnienia tworów granicznych. Garlej zajmuje się nim w trzecim rozdziale swojej książki, zatytułowanym Recepcja warstwowości w Ingardenowskiej
teorii dzieła literackiego. Rozdział ten składa się z trzech części. W pierwszej zostaje poddana analizie zależność między grafią a warstwowością, w drugiej – kwestia liczby warstw,
w trzeciej zaś wspomniane już w tej recenzji zwielokrotnienie warstw.
Kluczowe pytanie skupione wokół grafii utworów dotyczy tego, czy „Konkretny materiał
wzrokowy (druk, strona graficzna tekstu) nie ustanawiają [...] żadnej warstwy dzieła literackiego” (s. 137). Ingarden jednoznacznie konstatował, że „realny pisemny materiał, jak i typowe znaki pisarskie [...]” (cyt. na s. 137) nie należą do jego czterowarstwowego modelu.
Z takim stwierdzeniem szczególnie mocno nie zgadzał się Henryk Markiewicz, argumentując:
„w zapisie dzieła literackiego mogą się znaleźć pewne momenty »semantycznie obciążone«,
a brzmieniowo nieprzekazywalne [...]” (cyt. na s. 140). Nie da się temu zaprzeczyć – za racjami Markiewicza przemawiają choćby praktyka poetycka Cypriana Norwida, akrostychy
czy też poezja konkretna. Żeby jednak dokładniej przyjrzeć się owemu problemowi, trzeba
zdefiniować pojęcie grafii i jej „semantycznie obciążone” zastosowanie w niektórych utworach
literackich.
W dużym skrócie grafia to (na razie najczęstszy) fizyczny nośnik dzieła, jego wehikuł.
Warto wprowadzić rozróżnienie na grafię ogólną i szczegółową. Jeśli chodzi o tę pierwszą,
to dotyczy ona takich aspektów, jak np. kolor czcionki bądź też jej typ. W tym zaś ujęciu
prawdą jest, że Pan Tadeusz wydrukowany fontem Arial czy Times New Roman to jedno i to
samo dzieło, zatem Ingarden zdecydowanie ma rację. Sprawa wszakże komplikuje się, gdy
w tekście wydrukowanym jakimś fontem znajdujemy graficzne wyróżnienia odautorskie –

4
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kursywę, wersaliki, rozstrzelony druk, nie mówiąc już o przykładach wspomnianej poezji
konkretnej. Wymienione elementy graficzne muszą być brane pod uwagę w rozwijaniu
warstwy znaczeniowej dzieła, czyli – wbrew sądowi Ingardena – stają się jego (dzieła) składnikiem. Jak pisze Garlej, zarzuty sformułowane przez Markiewicza „nie doprowadziły w rezultacie do żadnych ustępstw merytorycznych ze strony filozofa [...]” (s. 143). Autorka
podkreśla tu, że coś fundującego dany przedmiot intencjonalny (elementy nośnika fizycznego) nie może zarazem funkcjonować jako jego element strukturalny. Na tej uwadze komentarz Garlej się kończy i następuje omówienie konkretystycznych zarzutów Jerzego
Pelca – kuriozalnych o tyle, że skrajny materializm przeniesiony w dziedzinę nauk humanistycznych przypomina mierzenie linijką czy badanie mikroskopem zawartości ideowej
egzemplarzy np. Beniowskiego (nadmieńmy tu, iż Pelc warstwę brzmieniową chciał zredukować do fizycznych dźwięków, a przy myślowej, cichej lekturze – do szeregu znaków graficznych, ciągu wehikułów znaku).
Wypadałoby jednak w ramach dyskusji dotyczącej grafii dzieł literackich podkreślić co
najmniej dwie kwestie. Po pierwsze, założenia metodologiczne przyświecające Ingardenowi
oraz Markiewiczowi radykalnie różnią się od siebie – i nie chodzi tylko o kwestię fundowania
danego przedmiotu intencjonalnego. Otóż o ile filozofowi zależy na stworzeniu ogólnego
wzorca (paradygmatu) dzieła literackiego, o tyle literaturoznawca w dużej mierze skupia się
na przypadkach ciekawych, jednorazowych – słowem: anomaliach. Jeśli bowiem spojrzeć
na literaturę całościowo, od czasów przedpiśmiennych do dziś, zdecydowaną przewagę mają
dzieła, w których grafia stanowi wyłącznie nośnik (ujawnia się we wspomnianym już znaczeniu ogólnym). Natomiast wszelakiego rodzaju eksperymenty graficzne czy poezja konkretna wiążą się z niestandardowym potraktowaniem literatury i słowa5. Po drugie zatem,
poezja konkretna – podobnie jak Słopiewnie – mieści się w zbiorze tworów granicznych.
Ostatni, czwarty rozdział Warstwowości dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena
poświęcony został trzem kwestiom – terminom „treść” i „forma”, fundamentowi bytowemu
utworów oraz konkretyzacji estetycznej. Zdaniem fenomenologa, koncepcja warstwowo-fazowa miała uporządkować dyskusję wokół formy i treści (s. 192). Jednak rzetelnie referowana przez autorkę dyskusja przypomina nieco scholastyczne dywagacje, których użyteczność dla literaturoznawcy wydaje się co najmniej niejasna. Ale ciekawe pozostaje zagadnienie dotyczące wyglądów, wielu bowiem krytyków odrzucało celowość wprowadzenia tej
warstwy obok przedmiotów przedstawionych. Czy warto ją zachować? Ingarden wyglądy
traktuje jako tzw. formę wewnętrzną, natomiast warstwy przedmiotów – co zaskakujące – nie
włącza do treści utworu (s. 209). Takie ujęcie sprawy raz jeszcze – w każdym razie zdaniem
recenzującego – wskazuje na bezzasadność nakładania rozróżnienia forma–treść na warstwową budowę dzieł, gdyż wydaje się ono bardzo sztuczne. Problem warstwy wyglądowej,
definiującej sposób przejawiania się przedmiotów przedstawionych i często decydującej
o specyficznej atmosferze dzieła, należałoby analizować na przykładzie impresjonistycznych
liryków np. Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
W zakres zagadnień dotyczących bytowego fundamentu dzieła wchodzą m.in. omawiane już kwestie brzmienia (twory graniczne) i strony graficznej, następnie zaś konkretyzacji
estetycznej. Tę ostatnią omówiła Garlej w osobnym podrozdziale (o czym za chwilę).
Wracając do samych zagadnień ontologicznych, na pewno tylekroć podkreślana przez
autora pracy O poznawaniu dzieła literackiego intencjonalność literatury pozostanie ważną
przesłanką dla literaturoznawstwa. Zwłaszcza wpisanie w przedmiot (dzieło artystyczne)
podmiotowych intencji, które objawiają się czytelnikowi w ramach przedmiotu estetycznego,
wydaje się istotnym stwierdzeniem. Jeśli już bowiem przejdzie się do samej konkretyzacji
estetycznej, to „kumulują się [w niej] [...] akty intencjonalne dwóch podmiotów: zarówno

5	Zob.
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autora (akty twórcze), jak i odbiorcy (akty odtwórcze, współtwórcze) [...]” (s. 226). Zastanawiać
może fakt, że choć „p r z e d m i o t e s t e t y c z n y j e s t w z b o g a c e n i e m, p e w n ą
t r a n s f o r m a c j ą d z i e ł a s z t u k i [...]” oraz stanowi „c o ś w i ę c e j n i ż d z i e ł o”
(s. 225), to Garlej w konkretyzacji nie widzi miejsca na „wielkie figury semantyczne” Sławińskiego. Pozwalam tu sobie powiązać rozdział ostatni Warstwowości dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena z trzecim. Taki krok wynika z przeświadczenia, iż wartość utworu
literackiego (konkretyzacja estetyczna) w dużej mierze ma oparcie właśnie w złożonych
strukturach znaczeniowych – kreacji narratora i bohaterów, budowie fabuły, scenerii itp.
Moim zdaniem, autorka recenzowanej książki zbyt łatwo odrzuca koncepcję wielkich figur
semantycznych, nie próbując jej w jakiś sposób odnieść do Ingardenowskiej koncepcji polifonicznych zestrojów jakości estetycznych. Zwłaszcza że, po pierwsze, konkretyzacja oznacza przekroczenie, zlanie się poszczególnych warstw dzieła – czyli może powstać np. figura
bohatera posiadająca własny język oraz strukturę wyglądowo-przedmiotową, po drugie zaś,
bez takiego semantycznego podejścia idea polifonicznych zestrojów zdaje się mieć mało
konkretnych odniesień.
W zakończeniu swojej dysertacji Garlej podkreśla żywotność teorii Ingardena („nie jest
projektem zakrzepłym [...]”, s. 230) oraz żałuje, że nie scharakteryzował on „warstw dzieła
literackiego w procesie konkretyzacji” (s. 231). Waga koncepcji Ingardena okazuje się spora
– dla piszącego tę recenzję praca O dziele literackim pozostaje jednym z najistotniejszych
przykładów zastosowania metody fenomenologicznej. Ale nie oznacza to, że nie należy podchodzić do owej koncepcji krytycznie lub też czerpać z niej narzędzi użytecznych (np. intencjonalność, refleksję nad warstwami), odrzucać zaś pomysłów słabo umotywowanych.
W ostatnim przypadku przywołam quasi-sądy – rozwiązanie bardzo arbitralne, uderzające
mocno w aspekt poznawczy literatury, a nie dające niczego interesującego w zamian. Natomiast sama charakterystyka warstw w procesie konkretyzacji to niezwykle ciekawe zadanie
i szkoda, że zabrakło jego realizacji np. w ramach recenzowanej pozycji, mimo zawartego
w podtytule hasła „rozwinięcie”.
Oczywistą, wydawałoby się, koncepcję warstwowości należy potraktować jako paradygmatyczne (w rozumieniu Kuhnowskim) ujęcie dzieł literackich. Podkreśla ono związek ukształtowania języka ze światem przedstawionym, a na poziomie odbioru – konkretyzacji estetycznej – pozwala na połączenie dzieła jako artefaktu z wielkimi figurami semantycznymi.
Książka Beaty Garlej rzetelnie prezentuje podstawy warstwowej koncepcji Romana Ingardena. Wychodząc od ujęcia dzieła literackiego jako przedmiotu intencjonalnego, ukazuje dynamiczną jedność (warstwowość i fazowość) tekstów artystycznych, zwieńczoną konkretyzacją estetyczną.
Abstract
MACIEJ ZWEIFFEL Jagiellonian University, Cracow
IMITATION AND POSSIBLE WORLDS, OR ON LITERARY WORKS STRATA
The review discusses Beata Garlej’s book Warstwowość dzieła literackiego w ujęciu Romana Ingardena.
Koncepcja, rozwinięcie, recepcja (Roman Ingarden’s Literary Works Stratification. Conception, Development, Reception). Garlej reliably presents the fundaments of philosopher’s stratified conception, and
seeing the literary work as an intentional object, she demonstrates the dynamic unity (stratification
and phases) of artistic texts concluded with aesthetic concretion.
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WACŁAW FORAJTER Uniwersytet Śląski, Katowice

„BARDZO DŁUGI SKŁAD”: O KSIĄŻKACH KOLEJOWYCH WOJCIECHA
TOMASIKA
W o j c i e c h T o m a s i k: IKONA NOWOCZESNOŚCI. KOLEJ W LITERATURZE POLSKIEJ.
Wrocław 2007. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 388; wyd. 2: Toruń 2015.
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ss. 414; INNA DROGA. ROMANTYCY A KOLEJ. Warszawa 2012. Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo, ss. 308;
POCIĄG DO NOWOCZESNOŚCI. SZKICE KOLEJOWE. (Indeks: Barbara Smoleń). Warszawa
2014. Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo, ss. 288; SZALONY BIEG. KOLEJ
I CIEMNA NOWOCZESNOŚĆ. (Recenzent: Paweł Rodak). Warszawa 2015. Instytut Badań
Literackich PAN – Wydawnictwo, ss. 362.
Polska refleksja o XIX- i XX-wiecznej nowoczesności, choć obrosła w inspirujące ustalenia
teoretyczne, stosunkowo rzadko sięga po materialny konkret, przedstawiając historię wpływowych wynalazków oraz ich znaczenie dla rozwoju kultury. Lukę tę, bez wątpienia, w dużej
mierze wypełniają monografie Wojciecha Tomasika poświęcone kolei żelaznej1. Serię książek
zapoczątkowała publikacja zatytułowana Ikona nowoczesności. Kolej w literaturze polskiej,
która zyskała uznanie w środowisku humanistycznym i jest do dziś często przywoływana
w funkcji źródła informacji o rewolucyjnych przemianach, jakie kolej wprowadziła do literatury i codziennych praktyk doby nowoczesności. Drugą z książek stanowiła Inna droga. Romantycy a kolej, pomyślana jako antologia tekstów z pierwszej połowy XIX wieku dotyczących
różnych aspektów wynalazku George’a Stephensona. Następną rozprawą był Pociąg do nowoczesności. Szkice kolejowe, uzupełniający wybrane wątki wcześniejszych monografii,
a ostatnią – Szalony bieg. Kolej i ciemna nowoczesność, gdzie problematyka kolejowa została
usytuowana w kontekście kryzysu modernistycznego oraz swoiście rozumianego katastrofizmu kolejowego, jednego z symptomów zbliżającego się kataklizmu lat 1914–1918.
Praca podjęta przez badacza ma na polskim gruncie charakter wyjątkowy, a gdyby
należało nazwać wysiłek włożony w jej realizację, najbardziej adekwatnymi określeniami
byłyby przymiotniki „olbrzymi” czy wręcz – „tytaniczny”, co wynika z kilku powodów. Po
pierwsze, motyw pociągu stanowi w książkach Tomasika pretekst do stworzenia syntezy
nowoczesności zarówno w jej technologicznym, jak i duchowym wymiarze. Tak szeroko
ujęty problem mógłby swobodnie stać się przedmiotem wieloletnich studiów wieloosobowego zespołu, a nie wyłącznie jednostki, wyposażonej nawet w jak najszersze kompetencje. Po
drugie, dzięki temu naukowcowi polscy humaniści uzyskali dostęp do zachodnich opracowań
problematyki, jak np. do przełomowych dzieł niemieckiego badacza historii materialnej –
Wolfganga Schivelbuscha. Po trzecie, w swoich książkach Tomasik wydobył z niepamięci
liczną grupę całkowicie zapomnianych tekstów literackich i publicystycznych. Przy tej okazji nie zawahał się podważyć zasadności hierarchizacji historycznoliterackich, które zdeterminowały wizje poszczególnych epok funkcjonujące w potocznym obiegu. Tak jest chociażby z polskim romantyzmem i jego dominującą, spirytualistyczno-patriotyczną wykładnią.
Zupełnie przesłoniła ona dokonujące się równolegle procesy technologiczne i gospodarcze,
jak powstawanie infrastruktury kolejowej i rosnącą przepaść między miejską nowoczesnością
a zacofaną prowincją (ID 16 n.).

1
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Badacz zasadniczo nie polemizuje z tezami Marii Janion i Marii Żmigrodzkiej, autorek
Romantyzmu i historii, które przyczyny tej dominacji dopatrywały się w internalizowaniu
przez romantyków przekonania o nadrzędności rzeczywistości duchowej, uwidoczniającego
się w postaci lęku czy głębokiej niechęci wobec jakichkolwiek przejawów mechanizacji życia
(Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid). Tomasik na marginesach swoich rozważań raczej
dopisuje glosy, wskazując, iż powody zaniedbania problematyki cywilizacyjnej, w tym również
kolejowej, w pierwszej połowie XIX wieku wynikały także z powikłań historycznych między
Europą Zachodnią a Europą Środkową oraz nierównomierności rozwoju. Jak bowiem mówić
afirmatywnie o drodze żelaznej, pozostając w związku emocjonalnym z krajem, gdzie jedyne
drogi były albo piaszczyste, albo błotniste, w zależności od pory roku, Ewangelia zawsze
przeważała nad ekonomią, a „święta historia narodu, jego pieśni, więzień i pobojowisk” nad
„powszednią historią społeczeństwa, historią siewów i zbiorów”2?
Na marginesie tych wniosków warto uczynić dopisek, iż to właśnie sytuacja polityczna
powołała literaturę romantyczną do roli sumienia narodowego, płaczki i surmy bojowej. Jak
zauważył bowiem Eric Hobsbawm, w innych krajach europejskich romantyzm był „najbardziej charakterystycznym, ale z pewnością nie jedynym stylem sztuki i życia w okresie podwójnej [tj. politycznej i przemysłowej] rewolucji. Ponieważ nie zdominował ani kultury
arystokracji, ani klasy średniej, ani tym bardziej pracującej biedoty, jego rzeczywiste ilościowe znaczenie było w tym czasie stosunkowo niewielkie”3.
Pierwsza monografia naukowca pełni funkcję swoistego zaczynu, w którym fermentują idee i kierunki interpretacji wykorzystane w książkach kolejnych. Np. Szalony bieg stanowi kontynuację wątków zarysowanych ogólnikowo w rozdziale inicjalnym Ikony nowoczesności: „W jakiejś mierze [w literaturze XX-wiecznej – W. F.] dochodzi do odwrócenia perspektywy oferowanej przez literaturę z lat 70. i 80. XIX w. Kolej była tam znakiem ładu, jaki człowiek wprowadza do świata; symbolem logiki i racjonalności. [...] Obrazy kolei w literaturze
XX w. służą wyrażaniu zupełnie innych treści. Ujawnia się w nich zespół postaw, które ostatecznie uformowało doświadczenie I wojny światowej. Jest to przekonanie o bankructwie
wiedzy [...]. Odżywa tu również problem »nienadążania« człowieka za wytworami nowoczesnej
technologii” (IN 31). Nie ulega wątpliwości, że przyspieszenie, jakiego nabrała XIX-wieczna
cywilizacja w związku z wynalazkiem kolei żelaznej, nie da się porównać z niczym innym:
„Już w 1838 roku, przezornie pisze Brockhaus, że nawet lot w przestworzach, gdyby kiedykolwiek do niego doszło, nie mógłby równać się z przełomem, jakiego dokonała kolej żelazna
w czasie opanowanym przez technikę”4. Należy wszakże, oczywiście, zapytać, w jakim stopniu faktycznie motyw pociągu tak jednoznacznie odzwierciedlał dominującą ideologię epoki;
czy nie istniały mniej oficjalne narracje, które by tej prostej zależności przeczyły.
Trzeba także zwrócić uwagę na akcentowaną przez Fernanda Braudela i Reinharta
Kosellecka wielowarstwowość czasu historycznego. Ta „geologiczna” konceptualizacja czasu,
alternatywna wobec jej linearnego oraz cyklicznego ujęcia, umożliwiając zrozumienie „równoczesności tego, co nierównoczesne”5, pozwoliłaby bardziej doprecyzować znaczenia XIX-wiecznych alegoryzacji drogi żelaznej i samego parowozu. W drugiej połowie XIX wieku okres
innowacji technologicznych zbiegł się bowiem z czasem popularności utopii ewolucjonistycz2

J. J e d l i c k i, Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku.
Warszawa 1988, s. 76.
3
E. H o b s b a w m, Wiek rewolucji: 1789–1848. Przeł. M. S t a r n a w s k i, K. G a w l i c z. Warszawa
2013, s. 397.
4
R. K o s e l l e c k, Warstwy czasu. Studia z metahistorii. Przeł. K. K r z e m i e n i o w a, J. M e r e ck i. Warszawa 2012, s. 136.
5	Zob. ibidem, s. 268. Autorem terminu „równoczesnej nierównoczesności” (Ungleichzeitigkeit) jest
E. B l o c h (Czy istnieje przyszłość w przeszłości? W zb.: Tradycja i nowoczesność. Wybór J. K u rc z e w s k a, J. S z a c k i. Warszawa 1984, s. 14–29 áprzeł. D. M i k l a sñ).
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nej, zgodnie z którą technika wraz z rozwojem gospodarczym i wzrastającą rolą instynktów
społecznych zmodyfikują ludzką naturę. Stanowisko to reprezentował chociażby mistrz
polskich pozytywistów, Herbert Spencer, promujący je na kartach Zasad etyki (The Principles
of Ethics) z 1897 roku. Dlatego właśnie kolej mogła wtedy być uniwersalnym probierzem
postępu cywilizacyjnego i określać różnice między obszarami rozwiniętymi i zacofanymi. Już
w ostatniej dekadzie stulecia drogi techniki i futurologicznego optymizmu, któremu wyraz
często dawała wówczas literatura6, zaczęły się gwałtownie rozchodzić. Tę powiększającą się
dysharmonię sygnalizuje autor Wieku imperium:
„Wielkie dworce kolejowe, owe dziewiętnastowieczne pałace użyteczności publicznej,
wciąż powstawały jako potężne pomniki sztuk pięknych: w Nowym Jorku, Saint Louis, Antwerpii, Moskwie (nadzwyczajny Dworzec Kazański), Bombaju i Helsinkach. Wytworami
techniki takimi, jak Wieża Eiffla czy amerykańskie drapacze chmur zachwycali się nawet ci,
którzy odmawiali tym dokonaniom jakiejkolwiek wartości estetycznej. [...]
Niemniej jednak ostatnie lata XIX wieku nie wskazują na powszechny triumfalizm
i pewność siebie, a znajome implikacje określenia fin de siècle raczej błędnie kojarzą się
z »dekadencją« [...]. Ogólnie rzecz biorąc, sztuka »wysoka« nie przystawała do społeczeństwa”7.
Warto również pamiętać o nowych środkach transportu, jak rower, automobil, motocykl
i samolot, które na progu XX stulecia przedefiniowały samo pojęcie szybkości, wypierając
częściowo kolej ze społecznego imaginarium i zastępując ją w funkcji symbolu zwycięskiej
cywilizacji technicznej. Np. Filippo Tommaso Marinetti w Manifeście futuryzmu (1909) przedkładał piękno samochodu wyścigowego nad Nike z Samotraki, a „szerokopierśne lokomotywy, galopujące po szynach, jak stalowe konie okiełzane rurami [...]”, miały stać się obiektem
uwagi poetyckiej na równi z „lotem ślizgowym aeroplanów” 8. Tematykę technologiczną
eksplorował wówczas w malarstwie Giacomo Balla – autor obrazów Szybkość motocykla oraz
Szybkość samochodu (studium). Działalność owych artystów sprzed pierwszej wojny światowej może być, oczywiście, uznana za przedłużenie bezgranicznego zaufania, jakim technikę
darzyła kultura wieku XIX. Wątki te były jednak kontynuowane w futuryzmie powojennym,
znajdując zwieńczenie we flirtującym z faszyzmem nurcie aeropittura, którego reprezentanci ze szczególnym upodobaniem przedstawiali samoloty, ich manewry, bitwy powietrzne
i krajobrazy widziane z okien aeroplanu (Giacomo Balla, Osvaldo Peruzzi, Tullio Crali, Gerardo Dottori i inni).
Zapowiedzi tego rodzaju przesunięć, związanych z nowymi środkami transportu oraz
ich reprezentacjami, pojawiły się nieco wcześniej w rozprawie Wizje przyszłości, czyli O wpływie rozwoju wiedzy i mechaniki na życie i myśl ludzką (Anticipations of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress Upon Human Life and Thought, 1901) Herberta George’a
Wellsa, wieszczącego, nie do końca słusznie, definitywny schyłek kolei jako środka transportu, co miało łączyć się z upowszechnieniem się samochodów i, przystosowanych do nich,
asfaltowych dróg. Autor Wehikułu czasu, przepowiadając rychły koniec kolejowych przewozów pasażerskich, zasugerował również, że pociągi powrócą do swojej pierwotnej, wyłącznie
industrialnej funkcji9:
6	Zob.

np. B. G a s t i n e a u, La Vie en chemin de fer. Paris 1861, s. 112: „Para stworzy nową ludzkość, rozrysuje nową mapę globu, krzyżując ludzkie rasy, mieszając ze sobą interesy i krew wszystkich ludów. – Pozdrawiam was, piękne rasy przyszłości zrodzone przez kolej! Bóg zachowa was od
naszych suchot mózgowych, defektów, małostkowości, fizycznej i moralnej brzydoty, naszej nicości!”
Podobną retoryką operuje E. Orzeszkowa w powieści Ostatnia miłość (zob. S 190–192).
7	E. H o b s b a w m, Wiek imperium: 1875–1914. Przeł. M. S t a r n a w s k i. Warszawa 2015, s. 343–344.
8
F. T. M a r i n e t t i, Manifest futuryzmu. W: S. J a w o r s k i, Awangarda. Warszawa 1992, s. 139
(przeł. M. C z e r w i ń s k i). Motyw lokomotywy, przejęty z pism K. Marksa, zachował nacechowanie
progresywistyczne w retoryce powojennego komunizmu stalinowskiego (zob. IN 292 n.).
9	Zob. IN 230: „Kolej nie powstała z myślą o ludziach. Drogi żelazne miały zrazu uzupełniać sieć
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„Po nasypie, zarosłym chwastami i zielskiem, wlecze się, sapiąc i stękając, stara, połatana i okopcona lokomotywa, prowadzona przez zgrzybiałego maszynistę. Farba i emalia na
niej kruszy się i oblatuje, odkrywając stal, którą rdza przegryza. Przez komin jej wydobywa
się dym ostry, gryzący. Za nią toczy się z brzękiem i zgrzytem żelastwa długi szereg platform,
naładowanych nieczystościami i śmieciem sąsiedniego miasta i dąży do oddalonego rowu,
gdzie spalają nieczystości dla celów przemysłowych...”10
Wells, zwolennik eugeniki, nie zdawał sobie jednak sprawy, że przemysłowy charakter
kolei zostanie w XX wieku wykorzystany w hitlerowskich obozach zagłady, gdzie ludzi transportowano jak „nieczystości” i spalano w wielkich piecach. Autor Ikony nowoczesności, idąc
śladem Zygmunta Baumana, ukazuje związki Holokaustu z nowoczesnością technologiczną
i podkreśla, że bez rozbudowanej sieci połączeń kolejowych byłby on przedsięwzięciem całkowicie nieopłacalnym (IN 282). Skupiając się na lekturach kanonicznych, jak Niemcy Leona
Kruczkowskiego czy opowiadania Tadeusza Borowskiego, Tomasik pominął wszakże świadectwa słabiej reprezentowane w głównym nurcie badań historycznoliterackich. Stworzona
przez autora omawianych tu książek syntetyczna charakterystyka związków kolei i Zagłady
stanowi jednak niewątpliwą zachętę do przeanalizowania w tej perspektywie takich tekstów,
jak: Ponary – Baza Józefa Mackiewicza, Więzień i jasnowłosa Józefa Hena, Upalny dzień Stanisława Wygodzkiego, Jeszcze Wisławy Szymborskiej czy Nożyk profesora Tadeusza Różewicza.
Na osobną uwagę zasługiwałyby relacje autobiograficzne byłych więźniów obozów koncentracyjnych (Miasto skazanych Jerzego Jurandota, Ocalałem z Treblinki Jechiela Rajchmana) czy
obrazy filmowe (Shoah Claude’a Lanzmanna, Przy torze kolejowym Andrzeja Brzozowskiego).
W Ikonie nowoczesności nie występują także żadne odniesienia do piśmiennictwa poświęconego sowieckim gułagom, do których podróż również odbywała się pociągami. Aby pozostać
przy tekstach kanonicznych, wystarczy wspomnieć chociażby o wątkach kolejowych w Innym
świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Za szczególną zaletę Ikony nowoczesności należy uznać stworzenie metodologicznych
zrębów nowej dziedziny, którą można przekornie nazwać humanistyką kolejową, gdyż przekracza ona granice ściśle pojmowanego literaturoznawstwa, łącząc różne poddyscypliny
nauk historycznych, jak historia społeczna, historia techniki, historia literatury i sztuki –
z wiedzą o nowych mediach, tekstologią i teorią kultury. Wszystkie wymienione narzędzia
służą udzieleniu wyczerpujących odpowiedzi na pytania, „co pociąg wwiózł do świadomości
społecznej [...]” (IN 11) i „kim jest człowiek wciśnięty w ciasną przestrzeń przedziału, skazany
na nudę dworcowej poczekalni, postawiony oko w oko z maszyną – budzącą zarazem lęk
i podziw” (IN 10). Wierzę badaczowi, gdy pisze o równorzędności znaczenia jazdy pociągiem i wielkomiejskiej włóczęgi jako dwóch głównych sytuacji konstytuujących doświadczenie nowoczesności (IN 13)11. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na pewien pominięty, być

10

11
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kanałów, które w XVIII w. budowano w Anglii głównie z myślą o transporcie węgla, drewna, bawełny i innych towarów masowych”.
H. G. W e l l s, Wizje przyszłości, czyli O wpływie rozwoju wiedzy i mechaniki na życie i myśl ludzką. Spolszczył J. K l e c z y ń s k i. Warszawa 1904, s. 25–26. Gdzie indziej (ibidem, s. 24) pisarz
przedstawi zapowiedź autobusów dalekobieżnych, mających ustrzec pasażera przed traumą drogi
żelaznej: „Mało kto oprze się pokusie przebywania kilku godzin w podróży z Londynu do Paryża
bez hałasu, bez wstrząśnień i nudów. Byłaby to wielka różnica podróżować, nie będąc ogłuszanym,
popychanym, przewiercanym na wylot przez przeciągi, wepchniętym do ciasnych przedziałów, gdzie
ludzie tłoczą się jedni na drugich, ani też obrzydliwie okopcanym czarnymi dymami z kominów
lokomotyw i pyłem węglowym [...]”.
Teza ta, radykalnie wzmocniona, występuje również w pierwszym rozdziale Pociągu do nowoczesności, w którym sfera kolejowa zostaje zaprezentowana jako „radykalniej i bardziej represyjnie niż
wielkomiejski zgiełk oddziałująca na psychikę jednostki” (P 15). Zob. też P 16: „Traumatyczny
charakter doświadczenia nowoczesnego nigdzie nie daje o sobie znać dokuczliwiej niż w XIX-wiecz-
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może w tym kontekście istotny, trop, a mianowicie na stylistyczne i znaczeniowe podobieństwo wierszy Do przechodzącej i Malarz życia nowoczesnego Charles’a Baudelaire’a (1863)
do krótkiego poematu prozą Benjamina Gastineau La Vie en chemin de fer (1861). Co ciekawe, wzmianki o dziele buntowniczego dziennikarza znajdujemy w książkach Tomasika
kilkakrotnie: po raz pierwszy w funkcji motta rozdziału 7: Przyboś kolejowy (IN 191), po raz
drugi na kartach Pociągu do nowoczesności (P 13, 44–45, 47), a w ostatniej rozprawie pojawia się, w nieco zmienionym kontekście, ponownie cytat o parze jako „potężnym maszyniście
teatralnym” (S 121, przypis 81).
Gastineau, który widok z okna pociągu odnosił do popularnej formy wizualnej, jaką
w XIX wieku stanowiły panoramy, wielokrotnie w swoim poemacie konstatował ulotność
tego doświadczenia, powodującą w podróżującym podmiocie melancholijny żal za utraconym
„rajskim widokiem”12. W trakcie jazdy pasażer dostrzega m.in. parę myśliwych i marzyciela,
wśród których chciałby się znaleźć, by „pochylić się przed boginiami, walczyć, zadawać
ciosy sztyletem w imię wolności, wyśpiewywać boską naturę. Ale bezlitosna kolej i jej sprawy unoszą go ze sobą”13. W innym znowu miejscu Gastineau widzi kobietę ze swoich snów,
której „chciałby oddać życie”, ale „kolej porywa go Giocondzie, która ukaże się równie tajemnicza, tak samo promienna innemu Wiecznemu Tułaczowi”. Pisarz stwierdza: „Człowiek
przemija, a piękno pozostaje”14.
Nostalgiczne tony, pobrzmiewające w utworze proudhonisty, mają charakter w najwyższym stopniu nowoczesny. Momentalność i ulotność form rzeczywistości spotkać można
także we wspomnianym sonecie z Kwiatów zła, gdzie nieznajoma piękność pojawia się w tłumie, by za chwilę rozpłynąć się w nim na zawsze. Tak więc spojrzenie Gastineau jest w istocie spojrzeniem flâneura, który wszakże zamiast własnych nóg wybrał szybszy i nowocześniejszy środek transportu. Emocje w dwóch przypadkach doświadczeń pozostają jednak
identyczne, choć podczas podróży pociągiem ich naprzemienność wzmaga szaleńcze tempo
jazdy. Należą do nich: rozkoszne upojenie, zachwyt, smutek, poczucie wyobcowania i rozpacz.
W obu rodzajach podróży stawką jest też uchwycenie istoty życia powszechnego „we wszystkich jego śmiesznych lub wzniosłych przejawach, ze wszystkimi jego kontrastami, wielkością
i nędzą, gracją i krzywizną, grymasami i uśmiechami”15.
Niektóre sformułowania zawarte w Ikonie nowoczesności zachęcają znowu nie tyle do
uzupełnień, ile do otwartej polemiki. Zauważmy to chociażby w zdaniu: „Internet, który
najlepiej charakteryzuje świat skurczony do wymiarów »globalnej wioski«, jest tylko udoskonaloną wersją XIX-wiecznej sieci kolejowej” (IN 17). Pociąg niewątpliwie można uznać za
wehikuł idei i wyobrażeń przewożonych w umysłach pasażerów, a także w wagonach pocztowych. Przede wszystkim jednak na masową skalę transportował on towary oraz ciała,
będąc często narzędziem ekspansji militarnej i ekonomicznej. Funkcję zbliżoną do dzisiejszego Internetu pełniła natomiast w XIX wieku „sieć telegraficzna o łącznej długości trzy- lub

12
13
14
15
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nym podróżowaniu pociągiem. To kolej, a nie miasto, jest źródłem cierpień, o jakich nie śniło się
wcześniej filozofom”.
G a s t i n e a u, op. cit., s. 29.
Ibidem, s. 28.
Ibidem, s. 29.
Ibidem, s. 57. Taką szansę, podobnie jak pociąg i ulica, oferuje również dworzec kolejowy, określony przez Francuza mianem „społeczeństwa w miniaturze”, „teatrem o tysiącu scen, intryg,
a także rozczarowań [...]” (ibidem, s. 22). Kontekst ten został jednak przez polskiego badacza pominięty w analizach tej specyficznej przestrzeni. W rozdziale 8 Ikony nowoczesności, zatytułowanym
Kolej i nowoczesna tożsamość. Trzy mikroanalizy, warszawski dworzec z okresu Dwudziestolecia
przedstawia się przede wszystkim jako gigantyczną, sfunkcjonalizowaną przepompownię mas
ludzkich, a w Innych romantykach, innym romantyzmie, wstępie do Innej drogi, stacje graniczne
i węzłowe stają się swoistymi „nie-miejscami”, wykreowanymi sztucznie przez podziały polityczne.
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czterokrotnie większej niż globalny system linii kolejowych”16, posługująca się specjalnymi
narzędziami i językiem w celu przesyłania informacji. Tak kontrowersyjnych twierdzeń jest
wszakże w książce Ikona nowoczesności niewiele, a nadrzędna kategoria „technologicznej
wzniosłości”, zapożyczona od Leo Marxa, pozwala zarysować kontury niemal całej kultury
nowoczesnej. Lokomotywa Stephensona i przystosowanie jej do przewozu ludzi urastają
bowiem w rozprawach Tomasika do rangi najistotniejszych wydarzeń w świecie Zachodu od
momentu wynalezienia druku. Sposób rozumienia terminu „nowoczesność”, u t o ż s a m i on e g o z m o d e r n i z m e m i przewijającego się przez wszystkie monografie, został przez
badacza przejęty od Ryszarda Nycza, oznaczając „odcinek rozpięty pomiędzy połową XIX w.
i połową następnego, a zatem jako okres stuletni, wchłaniający tradycyjnie wydzielane jednostki: pozytywizm (jego »negatywistyczny« nurt), Młodą Polskę, międzywojenne Dwudziestolecie i (w części) współczesność” (IN 344–345). Wykładnia modernizmu z pionierskiego
opracowania Język modernizmu (1997) doczekała się jednak, w okresie ponad dwóch dekad,
mijających od pierwszego wydania tej książki, licznych rewizji zarówno za sprawą tekstów
polskich naukowców, jak i przekładów z języków obcych. Przede wszystkim, mimo homonimii terminów „nowoczesność” i „modernizm” w większości języków europejskich, dąży się
aktualnie do odróżniania ich od siebie. Nowoczesność w ścisłym sensie to długotrwały,
obejmujący nawet kilka stuleci proces, związany z „odczarowywaniem świata” według Maxa
Webera i obejmujący wszelkie sfery ludzkiej aktywności (od religii do techniki). Z nowoczesnością wiąże się również dialektyka oświecenia opisana przez przedstawicieli szkoły frankfurckiej17. Z kolei modernizm to reakcja artystyczna na wyczerpywanie się paradygmatu
nowoczesności z jej wiarą w postęp i z prymatem poznania intelektualnego, a zarazem seria
odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w związku z procesami modernizacji:
„Przed końcem 1910 wielu ważniejszych artystów i intelektualistów modernistycznych
dawało wyraz silnemu przekonaniu, że jakiś proces globalny dotyka w s z y s t k i c h sfer
życia ludzkiego. Lecz modernizm był czymś więcej niż zwykłym odbiciem. Wiązał się też
z aktywną próbą rozumienia i zobrazowania złożoności tego procesu. Co ważniejsze jednak,
modernizm w swych bardziej radykalnych formach wiązał się z profetycznym pragnieniem
zbadania długofalowych implikacji tych zawiłości tak dla jednostki, jak i dla społeczeństwa
w ogóle. W rezultacie, analiza zwrotu dialektycznego, którego [...] dokonał centralny projekt
oświecenia w pierwszej połowie dwudziestego wieku, pozwala nadać ostateczny wymiar
naszemu rozumieniu kontekstu, który wytworzył modernizm”18.
Nieco innych inspiracji dostarcza książka Marshalla Bermana zatytułowana „Wszystko,
co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Termin „nowoczesność” u amerykańskiego marksisty oznacza przede wszystkim zjawisko natury egzystencjalnej, jakie staje się udziałem mieszkańców Ziemi mniej więcej od rewolucji przemysłowej do dziś. Podstawową cechę nowoczesności stanowi, jego zdaniem, dialektyczne
spięcie kreacji i destrukcji oraz głębokie przeświadczenie o ulotności form życia jako pod-

16
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H o b s b a w m, Wiek imperium, s. 46.
M. G l o g e r (Pozytywizm: między nowoczesnością a modernizmem. „Pamiętnik Literacki” 2007,
z. 1, s. 9) zauważył: „Dialektyka oświecenia, obejmująca i kształtująca, według twórców oraz adherentów tej koncepcji, oblicze szeroko pojętej nowoczesności, na gruncie polskim znajduje swoją
analogię, podstawowe pole odniesienia w epoce pozytywizmu. Proces ten zarazem przebiega w kondensacji i przyspieszeniu”.
R. S h e p p a r d, Problematyka modernizmu europejskiego. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przykłady i komentarze. Red., wstęp R. N y c z. Wyd. 2. Kraków 2004, s. 83 (przeł. P. W a w r z y s z k o).
Zob. też G l o g e r, op. cit., s. 16–17: „Modernizm jest [...] wielokształtną odpowiedzią na kryzys
nowoczesności: odpowiedzią nihilistyczną, artystowską, estetyzującą, utopijną, antyutopijną itd.
Wiele z tych odpowiedzi jest charakterystycznych także dla pozytywistów, zwłaszcza mistycyzm
jako forma radzenia sobie z poczuciem kryzysu”.
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stawowej jego cesze w zdesakralizowanej, uprzemysłowionej rzeczywistości. Tak szeroka
definicja pozwala się dopatrzyć wspólnoty poglądów i odczuć między baronem Georges’em
Eugènem Haussmannem a Robertem Mosesem, Williamem Butlerem Yeatsem a Karolem
Marksem, Waltem Whitmanem a Władimirem Majakowskim, choć na pozór nic ich ze sobą
nie łączyło. Procesy historyczne, dokonujące się w ciągu dwóch ostatnich stuleci w Pierwszym, a częściowo także w Drugim oraz Trzecim Świecie, stały się bowiem „pożywką dla
zdumiewającej mnogości wizji i idei, które chcą uczynić mężczyzn i kobiety nie tylko przedmiotem, ale i podmiotem modernizacji; dać im moc przekształcania świata, który ich przekształca – a wszystko po to, by mogli odnaleźć się w wirze nowoczesności i uczynić go
swoim domem”19.
Kolej jako wynalazek, który rewolucjonizuje czas, przestrzeń i świadomość, niewątpliwie
przyczyniła się do powstania dzisiejszej globalizacji, co odnotowali już świadkowie wczesnej
fazy tego zjawiska: „Wynalazek kolei żelaznych niczym innym nie jest w istocie, jak tylko
zbliżeniem ku sobie biegunów ziemi. Świat to jest nasza kula ziemska; z wielkiej kuli zrobi
się niezadługo mała kulka – świat zmaleje” (opinia Teofila Nowosielskiego áID 121ñ). W znaczącym stopniu kolej połączyła również ze sobą poszczególne kultury europejskie, kładąc
podwaliny pod osobowość nowoczesnego kosmopolity (P 25). Zdemokratyzowała także podróż
ze względu na płeć, co odróżniało wyprawę pociągiem od wielkomiejskiego spaceru. Szlifibruk
Baudelaire’a bowiem mógł być wyłącznie mężczyzną. Natomiast samotną kobietę idącą
ulicą z reguły uznawano za prostytutkę. Miejsca dla kobiet, stworzone specjalnie dla przechadzek i konsumpcji, pojawiły się w europejskich metropoliach dopiero w latach siedemdziesiątych wieku XIX, wraz z otwarciem paryskiego centrum Bon Marché Aristide’a Boucicauta. Pociągami zaś kobiety podróżowały często i chętnie, dając także wyraz swoim wrażeniom z podróży (ID, S).
W przypadku rozprawy Pociąg do nowoczesności ważną inspiracją stała się dla Tomasika książka Jamesa Clifforda Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century,
skąd została zaczerpnięta idea studiów komparatystycznych, opartych na badaniu dotyczącym zamieszkiwania i podróżowania, „podróżowania-w-zamieszkiwaniu i zamieszkiwania-w-podróżowaniu” (P 9). Zgodnie z wytycznymi amerykańskiego antropologa Tomasik analizuje zróżnicowane teksty pochodzące z kultur lokalnych, budujące wszakże „tę samą
kulturową europejskość” (P 10). Czy jednak taka konstrukcja, ewokująca Weberowski „typ
idealny”, nie rozmija się ze skomplikowaną, uwarunkowaną historycznie, geograficznie
i społecznie rzeczywistością? Czy doznania towarzyszące jeździe koleją były identyczne dla
Żyda-Litwiaka, zajmującego wagon trzeciej klasy, i wytwornej damy, tonącej w miękkim
siedzeniu w środku salonki dla najbogatszych? Pytanie to pozostawiam otwarte, ponieważ
nie dysponujemy aż tak zróżnicowanymi obrazami podróży pociągiem i znamy ją niemal
wyłącznie z wersji stworzonych przez arystokratów i postszlacheckich inteligentów. Należy
wreszcie odnotować, że w rozprawach badacza wśród przedstawionych świadectw „czarownej jazdy” dominują wypowiedzi mieszkańców zaboru rosyjskiego, dla których kres swojskiej
rzeczywistości stanowiła stacja Granica (dziś: Sosnowiec-Maczki). Po jej przekroczeniu
mieszkańcy opóźnionej gospodarczo Kongresówki wjeżdżali na teren Górnego Śląska – przemysłowego, choć nie do końca nowoczesnego regionu Prus, stanowiącego bramę na Zachód.
W ten sposób przewaga tekstów z terenu Królestwa Polskiego zasadniczo zawęziła problematykę do określonego typu doświadczenia, zdeterminowanego historycznie i gospodarczo.
Jak pokazuje autor Pociągu do nowoczesności, XIX-wiecznym pasażerom ze wszystkich
klas społecznych – nieodmiennie, choć w różnym natężeniu – towarzyszył dyskomfort, wynikający z przymusu poddania ciała rozmaitym praktykom dyscyplinującym: dostosowania
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M. B e r m a n, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności. Przeł. M. S z u s t e r. Wstęp A. B i e l i k - R o b s o n. Kraków 2006, s. 16.
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się do tyranii zegara dworcowego, pokornego oczekiwania w kolejce po bilet oraz izolacji
w przedziałach, otwieranych i zamykanych na stacjach przez konduktorów. W tym sensie
stosunek między obsługą pociągu a podróżnym przypominał relację więźnia i strażnika
(P  48), a najbardziej adekwatne narzędzie analizy tej relacji stanowią ustalenia Michela
Foucaulta dotyczące nowoczesnych mechanizmów kontroli i dyscypliny. Takie ujęcie metodologiczne dodatkowo uprawomocnia przemysłowy charakter podróży koleją: „Kolej jest
swoistą fabryką, instytucją, gdzie – przy użyciu nowoczesnej technologii – produkuje się
ruch dla masowego klienta, dla człowieka z ulicy, który o zasadach działania maszyn parowych i kolejowego przedsiębiorstwa może nie mieć bladego pojęcia” (P 69). Z wymienionymi
niedogodnościami wiązały się także inne czynniki: ciasnota, zesztywnienia ciała, kłopotliwy,
wzrokowy i słuchowy kontakt z podróżującymi (P 51), a nawet (w przypadku kobiet) daleko
posunięte awanse ze strony nieznajomych (rozdział Pocałunek w tunelu. O trzech heterotopiach nowoczesności áSñ) 20. Na taką udrękę, w połączeniu z równoczesnym wstrząsem
emocjonalnym, zostało wystawione ciało Stanisława Wokulskiego, jadącego w pociągu
z Łęckimi i Kazimierzem Starskim. Ubezwłasnowolnienie kupca w przedziale skazało go na
kilkudziesięciominutową21 konieczność przysłuchiwania się szkokującemu dialogowi dwojga kochanków. À propos wspomnianego fragmentu – wiedza na temat XIX-wiecznego funkcjonowania kolei pozwala pojąć złożoność powieściowego przedstawienia i odsłania istotę
realizmu jako paktu między nadawcą a odbiorcą komunikatu, opierającego się na wspólnej
wiedzy. W tym przypadku budowało ją właśnie „klaustrofobiczne doświadczenie uwięzienia
i dyscyplinowania przemieszczającego się ciała” (P 124).
Znajomość pociągów ma w kontekście Lalki również znaczenie w interpretacji wątku
podróży protagonisty do Paryża, w której trakcie z całą mocą zostaje ukazane doświadczenie
„próżni środkowej przestrzeni” (określenie Wincentego Pola), czyli swoiste poczucie nierzeczywistości świata za oknem, doznane pomiędzy stacją odjazdu a stacją docelową. Przeciętny pasażer, by wypełnić tę próżnię, sięgał po alkohol lub książkę. Walter Benjamin w krótkim
eseju ewokującym poetycki styl Gastineau potraktował literaturę jako najskuteczniejszy
środek zapobiegający odczuwaniu „archaicznych niepokojów podróży”22. Tomasik podjął ten
problem we wszystkich książkach, mniej uwagi jednak poświęcając samej beletrystyce kolejowej (IN 118 n.), nazwanej „niedrogimi środkami znieczulającymi” (IN 160), niż prezentacji
tekstów i gatunków mających swoiście kolejowy charakter: tych, które w związku z drogą
żelazną w ogóle zaistniały, lub takich, których struktura, za sprawą wprowadzenia tematu
kolei, uległa daleko posuniętej modyfikacji. Do pierwszej z grup należą: anonimowe ballady
o katastrofie (tzw. broadside ballads áS 13ñ), amerykański folklor kolejowy z dzielnym urzędnikiem i hobo – jako figurą zagrożenia – w rolach głównych (S 233) i wreszcie „opowieści

20

21
22
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W książkach Tomasika stosunkowo rzadko pojawiają się rozważania na temat zmian, jakie wprowadziła kolej do sfery obyczaju miłosnego czy samej seksualności. Swoiste uzupełnienie tego
braku, a jednocześnie próbę psychoanalizy wątków kolejowych w Lalce oraz w opowiadaniach
S. Grabińskiego stanowi rozprawa T. K a l i ś c i a k a Pociąg seksualny (w: Płeć Pantofla. Odmieńcze męskości w polskiej prozie XIX i XX wieku. Warszawa 2016). Niewątpliwie interesujące efekty
przyniosłoby zastosowanie tych narzędzi do analizy innych tekstów literackich, jak Utęskniony
pociąg J. I w a s z k i e w i c z a z tomu Dionizje (Warszawa 1921).
Męki Wokulskiego trwały 85 minut – tyle czasu zabierała wtedy podróż z Warszawy do Skierniewic
(zob. P 119).
W. B e n j a m i n, Powieści kryminalne do podróży. „Krytyka Polityczna” 2010, nr 20/21, s. 164
(przeł. M. S u t o w s k i). Współczesna rewolucja nowych mediów znacząco przeformułowała ten
paradygmat: pasażerowie dzisiejszych środków komunikacji (tramwajów, autobusów, metra i pociągów) o wiele częściej sięgają po telefon lub laptop z dostępem do Internetu niż po książkę czy
gazetę. Cel jednak pozostał identyczny: pragnienie zabicia czasu, wypełnienia nudy „środkowej
przestrzeni” i odseparowania się od niechcianej bliskości ze współpasażerami.
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niesamowite”, wprowadzające do fantastyki grozy swoiście kolejowe rekwizyty, jak pociąg-widmo, postać szalonego maszynisty czy różnej maści maniacy zapełniający wagony pędzącego donikąd żelaznego potwora (railway ghost stories). Ostatni z gatunków badacz potraktował z największą uwagą, a przedmiotem jego analizy stały się w tym samym stopniu
utwory kanoniczne, np. Dróżnik Charlesa Dickensa czy Ślepy tor Stefana Grabińskiego, co
teksty zupełnie zapomniane, jak Przypowieść o krecie tunelowym tego „polskiego Edgara
Allana Poe” (zob. P 226–233). Do drugiej z grup omawianych przez Tomasika należy zaliczyć
przede wszystkim melodramat, który dzięki wielu utworom literackim oraz filmom z wczesnej
fazy rozwoju kina rozszerzył spektrum możliwych scenerii akcji o otoczenie kolejowe, a towarzysząca mu sensacyjność – z motywem ocalenia w ostatniej chwili – w zderzeniu z kontekstem technologicznym nabrała całkowicie nowego sensu (zob. S 201–243).
Nowoczesność w ogóle, kolejowa zaś w szczególności, stanowiła, jak wielokrotnie podkreśla Tomasik, źródło cierpień, co wynika nie tylko z różnego rodzaju uprzedmiotawiających
praktyk stosowanych przez jej agendy, co z nadmiaru bodźców, który powoduje nieustanny
szok. Literatura z kręgu railway story była zaś czymś w „rodzaju środka tonizującego”,
działającego „na szok jak »bufor«” (IN 143). Dlaczego więc po „opowiadania kolejowe” nie
sięgnął Wokulski podczas podróży do stolicy Francji? Jedynym możliwym wyjaśnieniem tego
faktu wydaje się stan psychiczny bohatera: jego koncentracja na bezpowrotnie, jak sądził,
utraconym obiekcie. W przeciwieństwie do późniejszego opisu jazdy koleją, gdzie tempo
podróży sprzęga się z gwałtownością odczuwanych afektów, krajobraz za oknem staje się
tutaj zaledwie – zmieniającym się jak w latarni czarnoksięskiej – tłem dla nieruchomego
bohatera, pogrążonego w letargu. W rozdziale Pociągu do nowoczesności poświęconym Lalce
wątek jazdy do Paryża w ogóle się nie pojawia, choć jego rozpoznanie dałoby niewątpliwie
pełniejszy obraz Prusowskiego „realizmu kolejowego”.
W kontekście rozważań badacza nad tą powieścią głęboki opór budzą też dwa fragmenty. W jednym z nich Tomasik pisze o niemożności sforsowania przez protagonistę bariery
w postaci drzwi zamkniętego przedziału. Kontrapunkt stanowią tutaj dwie sceny, w których
ciało Wokulskiego poradziło sobie z pokonaniem postawionych przed nim przeszkód: po raz
pierwszy, gdy wydobył się na rękach z piwnicy u Hopfera, i po raz drugi, kiedy zdecydował
się na skok z Nowego Zjazdu. Wszystkie przesłanki tekstowe wskazują na to, iż ów skok
z mostu został przez badacza potraktowany dosłownie: jako działanie w przestrzeni fizycznej,
rodzaj gimnastycznego popisu (zob. P 133–134). Bardziej prawdopodobne jest jednak, że
sformułowanie użyte przez Prusa w okresie panowania cenzury miało charakter metaforyczny i odnosiło się do jakiejś brawurowej akcji konspiracyjnej. Skacząc z Nowego Zjazdu, kilkunastometrowego mostu, Wokulski mógłby sobie w najlepszym razie połamać wszystkie
kończyny23, z czego niewątpliwie zdawali sobie sprawę wszyscy czytelnicy powieści ze stolicy
Królestwa Polskiego.
Wątpliwość budzi także inny fragment tej samej książki: „codziennemu doświadczeniu
warszawiaków bliższy niż niepewny pokój san-stefański był zamknięty wagon z Drogi Żelaznej
Warszawsko-Wiedeńskiej. I bardziej niż wybór nowego papieża odczuwało się nad Wisłą
skutki zmian dokonujących się w organizacji przewozów kolejowych” (P 135). W rzeczywistości jednak w s z y s t k i e t e w y d a r z e n i a w równym stopniu stanowiły osocze codziennego doświadczenia mieszkańców Warszawy z lat siedemdziesiątych XIX wieku. Pokój z San
Stefano, podpisany 3 III 1878, był bowiem końcem konfliktu, który w zasadniczy sposób
przeobraził polską sferę publiczną u schyłku ósmej dekady stulecia. Wojna wschodnia i „towarzyszący jej kontekst historyczny okazały się doświadczeniem, po którym nic już w pu-

23	Zob.

I. P i o t r o w s k i, Błazeństwo i cywilizacja. Nowy Zjazd w Warszawie. W zb.: Praktyka, utopia,
metafora. Wynalazek w XIX wieku. Red. J. K u b i c k a, M. L i t w i n o w i c z - D r o ź d z i e l. Warszawa 2016, s. 192–193.
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blicznie dostępnych wzorcach kultury zniewolonej nie przebiegało, nie wyglądało i nie
brzmiało jak o kilka lat wcześniej. Dekadentyzm południa wieku z odległej, ciemnej nuty
przeobraził się w basso continuo, dyktujące warunki pozostałym głosom orkiestry [...]”24.
Różnorakie wypowiedzi, które wchodzą w skład dyskursu publicznego, takie jak artykuły
prasowe, manifesty literackie i polityczne oraz inne, tworzą sferę kształtującą wyobrażenia
i przekonania potoczne. A w przypadku wojny rosyjsko-tureckiej nie brakowało opinii, że
może ona doprowadzić do globalnego konfliktu. Wiosną 1878 Henryk Sienkiewicz donosił
w jednym z listów: „otóż jestem w Londynie, a jutro lub pojutrze wyjeżdżam do Paryża. Jak
długo w Paryżu zabawię – nie wiem, będzie to zależeć od wiadomości, jakie z kraju odbiorę.
Teraz pono wracać do miłej ojczyzny niezbyt bezpiecznie, bo wojna wisi na włosku i kto żyje
w Polsce, musi brać karabin i »służit’ po wojennoj czasti«, do czego, Bóg widzi, nie mam najmniejszej ochoty. Wypada z tego, że póty zostanę w Paryżu, póki wszystko nie rozstrzygnie
się na jedną lub drugą stronę”25. Z kolei Prus w Kronikach z maja 1877 ironizował: „Rozpieszczeni przebiegiem wojen dawniejszych, z utęsknieniem oczekują jakiejś wielkiej, stanowczej
rzezi, która niby to ma rozjaśnić od tylu lat zachmurzony widnokrąg starego świata!...”26
Kolej, zacierając granicę między metropolią a prowincją, pozwoliła również licznej części
populacji krajów zachodnich przekroczyć „idiotyzm życia wiejskiego” (określenie Marksa)
i eksplorować całkowicie nowe przestrzenie. Stworzenie infrastruktury kolejowej wymagało
jednak radykalnej ingerencji w przestrzeń miejską i rustykalną. Nowoczesna dialektyka
budowania i niszczenia zostaje dobitnie, choć bez odwołania się do Bermana, zaznaczona
m.in. w omówieniu Sienkiewiczowskiego descensus ad infernos, czyli podróży pisarza londyńską koleją podziemną27, uważaną przez niego za „emblemat postępu” (IN 51). Jak pokazuje Tomasik, jej uruchomienie było wszakże przestrzennym i społecznym kataklizmem,
który doprowadził do całkowitej metamorfozy otoczenia i konieczności wysiedlenia tysięcy
rodzin robotniczych z tradycyjnych dzielnic (IN 52). „W stolicy Zjednoczonego Królestwa”
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M. P ł a c h e c k i, Wojny domowe. Szkice z antropologii słowa publicznego w dobie zaborów (1800–
1880). Warszawa 2009, s. 481.
H. S i e n k i e w i c z, Listy. T. 1, cz. 2. Red., wstęp J. K r z y ż a n o w s k i. Oprac. M. B o k s z c z an i n. Konsult. M. K o r n i ł ł o w i c z. Warszawa 1977, s. 410.
B. P r u s, Kroniki. T. 3. Oprac. Z. S z w e y k o w s k i. Warszawa 1954, s. 381. P ł a c h e c k i (op.
cit., s. 491) tak komentował zacytowaną frazę: „Niech nas nie zmylą typowe Prusowskie bagatelki
komiczne: tu się mówi o szansie na wojnę europejską, w której starłyby się potęgi zaborcze – a Polacy wyrzynaliby się nawzajem walcząc w ich armiach i padając ich ofiarami”.
Autor Humoresek z teki Worszyłły podróżował koleją także po Stanach Zjednoczonych. Wątek ten
jednak Tomasik potraktował dość zdawkowo, ograniczając się w zasadzie do stwierdzenia, iż „pociąg
jest ważnym instrumentem Sienkiewiczowskiego poznawania Zachodu” (IN 36). Niemal w tym
samym czasie w Ameryce Północnej przebywał S. W i ś n i o w s k i, który tamtejszym kolejom poświęcił krótkie opowiadanie W wagonie dla palących. Szkic amerykański („Wędrowiec” 1876, nry
360–362). Tekst zaczyna się od socjologicznej analizy typów ludzi, przebywających w tym swoiście
„męskim” miejscu. Nieco później uwaga narratora koncentruje się na opisie szulerów ogrywających
współpasażerów. Jedyną osobą nie pozwalającą im się oszukać jest Bill Rye, który później okazuje się byłym gubernatorem stanu Wyoming i czynnym sędzią pokoju. Na pewnej stacji do wagonu
wchodzą młody mężczyzna i dziewczyna o imieniu Lotta, a na następnej – starzec, ojciec kobiety.
Nie wyrażając zgody na małżeństwo córki z ukochanym, usiłuje on mu ją odebrać, szybko jednak
zostaje wyproszony z przedziału przez obserwatorów i konduktora. Gdy pociąg mija stację będącą
granicą jurysdykcji sędziego, Rye udziela parze ślubu. W ten sposób równocześnie dokonuje zemsty
na ojcu dziewczyny, który odebrał mu kiedyś ukochaną – przyszłą matkę Lotty. Tekst Wiśniowskiego, oscylując między melodramatem a szkicem obyczajowym, znakomicie uchwytuje nie tylko
demokratyzm amerykańskich kolei, ale także zmiany wywołane przez drogę żelazną w sferze nowoczesnego habitusu (głównie – szybkość reakcji na wydarzenie, związaną z ogólnym przyspieszeniem tempa życia).
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pod młotami padały również „średniowieczne budowle i fortyfikacje pamiętające czasy
rzymskie” (IN 290).
Janusowe oblicze nowoczesności ujawnia się także w Szalonym biegu przy rozważaniach
o „industrializacji obcowania z naturą” (określenie Georga Simmela), a szczególnie w interpretacji tekstu Józefa Pollaka zatytułowanego Rudolf Vitznauer. Jego głównym wątkiem jest
tragedia i samobójcza śmierć starego szwajcarskiego górala w obliczu nieodwracalnych zmian
krajobrazu wywołanych budową kolejki na szczyt Rigi (S 282–284). Lekturze za pomocą
narzędzi stworzonych przez Bermana można by również poddać Chatę przy torze Jana Jaźwieca (1954) – opowiadanie, którego bohaterka, wdowa Pietrasikowa, zostaje wywłaszczona
z ziemi, gdzie znajdował się jej dom, a gdzie miała przebiegać linia kolejowa (IN 311–313).
Wszystkie te historie stanowią bowiem wariant opowieści o Filemonie i Baucis z założycielskiego tekstu nowoczesności, jakim jest Faust Johanna Wolfganga Goethego: narracji o ludziach opłacających swoje przywiązanie do tradycji życiowym dramatem.
Relacje klas podporządkowanych z drogą żelazną wraz z towarzyszącymi jej budowie
i użytkowaniu procesami społecznymi i demograficznymi stanowią margines rozważań badacza, który zaledwie sygnalizuje istotność problemu, odnosząc się do sytuacji robotników
kolejowych: „Cała [...] smutna codzienność budowniczych czeka dopiero na to, by ją ze skąpych świadectw epoki wyinterpretować i przenieść do historycznych syntez XIX w.” (ID 102).
Przyczyn tego zmarginalizowania jest kilka, z których bodaj najistotniejszą wydaje się niewielka liczba bezpośrednich świadectw biograficznych, wynikająca chociażby z ówczesnego
stopnia alfabetyzacji. Kolejny powód to wyraźne skierowanie uwagi przez Tomasika na literaturę polską oraz na kultury angielską i francuską. Hierarchizację kontekstów, przedstawiającą zdecydowany prymat dwóch formacji kulturowych28, można uzasadnić dwojako. Po
pierwsze, Stephenson był Anglikiem i właśnie w Wielkiej Brytanii kolej rozwijała się najdynamiczniej, a artyści francuscy, ze szczególnym wskazaniem na Émile’a Zolę, jako pierwsi
dostrzegli nowoczesne piękno w stalowym cielsku lokomotywy i w dworcu. Bestia ludzka tego
naturalisty stanowi zresztą bodaj jeden z najczęściej przez badacza przywoływanych przykładów literackich, urastając do rangi nadrzędnego symbolu konfrontacji człowieka z nowoczesną techniką (zob. np. IN 14, 82, 96, 105–106, 165 n.; P 42, 127, 151 n.; S 188, 221–222)29.
Po drugie, kultury te w wieku XIX najsilniej oddziaływały na kulturę polską. Nie ulega jednak
wątpliwości, iż pełny obraz znaczenia kolei w dobie nowoczesności musiałby również uwzględniać inne kultury zachodnie, posiadłości zamorskie europejskich mocarstw oraz kraje pozostające w ich strefie wpływów, co pozwoliłoby ukazać faktyczny zakres związanych z koleją
procesów modernizacyjnych.
Odmienną kwestię stanowią w końcu reprezentacje warstw najuboższych, tworzone
przez przedstawicieli mieszczaństwa. Ci, przejęci metamorfozą świata, nie dostrzegali lub
nie chcieli zauważyć ludzi, którzy do owych zmian doprowadzili, okupując je wyniszczającą
pracą, cierpieniem, ciężkim kalectwem czy nawet śmiercią. Np. podczas budowy tunelu
św. Gotarda zginęło około 150 osób, a prawie 400 zostało inwalidami (S 113). Nienapisana,

28

29
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Warto na marginesie nadmienić, że kultura wiktoriańska, wyjąwszy kilka „wycieczek” na teren
Ameryki Północnej, zostaje w monografiach Tomasika wyraźnie ograniczona do Wysp Brytyjskich.
Całkowicie natomiast autor recenzowanych książek pominął wkład kolei w kształt przestrzeni,
ekonomii i społeczeństwa w koloniach.
Kompilacyjny rys książek, opierających się w większości na pierwodrukach w polskich i zagranicznych czasopismach, sprawia, że dość często w poszczególnych tekstach powtarzają się te same
wątki czy sformułowania. Tak jest chociażby z charakterystyką traumy związanej z uczestnictwem
w katastrofie, tzw. railway spine (IN 79; S 147–148), londyńską Wielką Wystawą z 1851 roku
(IN 46, 237), omówieniem obrazu G. C a i l l e b o t t e ’ a Most Europy (IN 208, 249–250) czy informacją o „foksalach” (ID 30–35; S 130).
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„podziemna”30 historia kolei nie mogłaby się jednak ograniczać do irlandzkich „navvies”
w Wielkiej Brytanii, Włochów w Alpach szwajcarskich czy polskich zesłańców budujących
kolej transsyberyjską, ale musiałaby również wziąć pod uwagę dzieje chińskich kulisów,
kładących tory pod pociągi Pierwszej Kolei Transkontynentalnej w Stanach Zjednoczonych,
hinduskich nędzarzy, którzy tworzyli drogi żelazne w brytyjskich Indiach, czy robotników
w peryferyjnych krajach Ameryki Południowej. Do opowieści uwzględniającej rolę kolei
w ekspansji terytorialnej i gospodarce kapitalistycznej pasowałaby także formuła „ciemnej”
nowoczesności, lecz brak światła symbolizowałby w tym przypadku nie tyle „stopniową
i trwałą dewaluację idei postępu”, „wygaszanie nadziei”, „które dawały Europie obraz przyszłości jasnej, przewidywalnej, dostatniej i bezpiecznej [...]” (S 8), ile realny wyzysk, upodlenie i głód, ignorowane przez liberalnych projektantów XIX-wiecznych utopii.
Nie do końca spełnioną próbę wprowadzenia w obręb przedstawienia klas niższych
stanowi w Szalonym biegu skrupulatna, tekstologiczna analiza istniejących wariantów Pociągu Gustawa Daniłowskiego, z lat 1898–1899, melodramatycznej narracji o zagrożonym
katastrofą pociągu, którym podróżują dzieci prowincjonalnych mieszczan i który zostaje
uratowany przez przypadkowego przechodnia-robotnika. Jak udowadnia Tomasik, późniejsze wymodelowanie noweli uczyniło z niej „przypowieść o sile proletariatu” (S 229). Wątku
tego jednak nie rozwinięto, choć jej bohaterem jest przecież opanowany, cechujący się nadzwyczajną sprawnością wybawca – socjalistyczny bojowiec in statu nascendi. Warto bowiem
pamiętać, że działalność Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej obejmowała
również napady na rosyjskie pociągi pocztowe z pieniędzmi, wymagające analogicznej determinacji i energii (słynne akcje pod Rogowem i Bezdanami). Co więcej, w innych krajach
europejskich sektor transportowy odgrywał na tyle istotną rolę gospodarczą, że traktowano
go jako „kluczową arenę walki klasowej”31. Do historii ruchu robotniczego przeszedł np.
strajk generalny kolejarzy francuskich z 1910 roku, stłumiony poprzez zmilitaryzowanie
150 tysięcy robotników. Rewolta ta doczekała się również wyrazistej ikonografii w postaci
znakomitych plakatów grafika-syndykalisty Jules’a Grandjouana.
Do intertekstów utworu Daniłowskiego, oprócz narracji rosyjskiego pisarza o pseudonimie Miers (Pociąg idzie!, 1893) przytoczonej w aneksie, byłbym skłonny dodać jeszcze
jeden, nie mniej istotny. Chodzi o Zepsuty ornament Romana Jaworskiego (1910), na poziomie fabuły wykazujący wobec obu tekstów zaskakujące zbieżności. Dotyczy to zwłaszcza
dwóch splecionych ze sobą wątków: antycypacji katastrofy pociągu przez zgromadzoną na
peronie publiczność oraz (u Daniłowskiego i Jaworskiego) roli, jaką w przedstawieniu wypadku odgrywa pracownik stacji. Analogie pojawiają się także na poziomie stylu: „Wszystkie
oczy wparły się w bladą twarz urzędnika, żądając od niego jakichś wyjaśnień, pociech, ratunku. On zaś, poczuwszy na sobie wpite źrenice tłumu, odwrócił się i spojrzał machinalnie
na rzekę. Tysiąc oczu poleciało w ślad za jego spojrzeniem – i blady strach rzucił się wszystkim na piersi”, „Patrzyli więc [...]” (Daniłowski, Pociąg. S 256), „Z urzędu wyskoczył młody
pan w mundurze i wydawał urywane rozkazy. Zewsząd pośpieszyły spojrzenia ku niemu.
On spostrzegł i zaczął grę”; „Patrzcie na mnie, powiadam, że wszystko bardzo dobrze. Ale
nie wierzcie, bo przestalibyście spoglądać ku mnie. Dokądże indziej wam spoglądać?”32
Analogiczność sytuacyj jest zbyt duża, by złożyć je li tylko na karb wyobraźni melodrama30	Epitet

31
32
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ten uzasadniony jest przez cechę heterotopiczności, jaką autor Szalonego biegu dostrzega
w nowoczesnych tunelach, odzwierciadlających swoją epokę, a zarazem jej zaprzeczających. W przekazach wizualnych, przedstawiających ważne momenty ich budowy, „młodzi i na pół obnażeni
robotnicy stanowili [...] wyraźny sygnał, że tunel jest przestrzenią »inną«, enklawą wyłączoną ze
świata nowoczesnego, przestrzenią (choćby częściowo i niekonsekwentnie) nowoczesności niepodległą, kontestującą pod ziemią porządki, które respektowane były na powierzchni” (S 91–92).
H o b s b a w m, Wiek imperium, s. 193.
R. J a w o r s k i, Historie maniaków. Przedm. M. G ł o w i ń s k i. Kraków 1978, s. 40.
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tycznej, z której czerpią obaj pisarze, choć każdy w odmienny sposób. Narrator opowiadania
Daniłowskiego możliwość katastrofy traktuje bowiem całkiem serio, Jaworski zaś groteskowo ją wykoślawia i czyni z niej pretekst do snucia innej historii: metaartystycznej refleksji
nad „zepsutym ornamentem”. Podobnemu obniżeniu ulegają w narracji z 1910 roku motywacje gapiów czekających na przybycie pociągu. Obywatele Ryszwilu obawiają się o los
swoich dzieci, a ekscentrycy z tekstu Jaworskiego – o brak smacznego mięsa33.
Jak już wspominałem, książki Tomasika wydane po Ikonie nowoczesności w pewien
sposób amplifikują tezy w niej zaprezentowane. Ostrość niektórych twierdzeń z najwcześniejszej rozprawy została w nich jednak częściowo zatarta. Tak jest np. z przedstawieniem
poglądów generacji romantyków i pozytywistów na kolej pojawiającym się na kartach najwcześniejszej monografii (IN 21–25). Niebezpieczeństwo zbytniego uogólnienia kryje się nie
tyle w kryterium generacyjnym, ile w wieloaspektowości narracji kolejowych, tworzonych
w XIX stuleciu, ponieważ kwestii owej nie można sprowadzić do opozycji między „odrazą”
romantyczną a pozytywistycznym „zachwytem” lub do tego ostatniego skontrastowanego
z modernistycznym „zwątpieniem”, co zdaje się sugerować Tomasik zarówno w Ikonie nowoczesności, jak i w Szalonym biegu. Różnorodność polskich doświadczeń kolejowych nie
pozwala się bowiem ująć w karby przejrzystej struktury fabularnej, co już ukazuje materiał
zgromadzony w Innej drodze, której czytelnik może zapoznać się chociażby z fragmentem,
dostępnej wyłącznie w języku francuskim, rozprawy słynnego mesjanisty Józefa Hoene-Wrońskiego (Les Machines à vapeur). Pozostałe zawarte w antologii teksty z pierwszej połowy XIX wieku oscylują między bezkrytycznym zachwytem nad nowym wynalazkiem a głębokim sceptycyzmem, który pochodzi z przekonania o dehumanizującym charakterze nowego środka transportu i jego infrastruktury.
W pierwszej z grup znajdują się m.in.: klasycystyczny sonet Droga żelazna Franciszka
Morawskiego czy Koleje żelazne i wozy parowe Nowosielskiego, chociażby wyrażające przekonanie o przełomowości literatury, która związana jest z kolejnictwem (zapowiedzi przemiany powieściowych technik narracyjnych i kresu małych gatunków lirycznych). Ponadto
Józef Ruszkowski w poemacie Korzyści kolei żelaznych i ich udział w cywilizacji rodzaju
ludzkiego uderza w tony wręcz religijne, a „Para” staje się dla niego ziemskim odpowiednikiem zbawienia. Wincenty Pol (Z wycieczki, 1847) i Edmund Chojecki (Podróż koleją z Warszawy do Częstochowy, 1847) zaś, analogicznie do późniejszej apoteozy kolei żelaznych
w Ostatniej miłości Elizy Orzeszkowej (1867), dopatrują się w nich rozsadnika idei racjonalizmu i postępu.
W obręb drugiej grupy, operującej retoryką podejrzliwości, wpisują się natomiast świadectwa Włodzimierza Budzyńskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa Kremera, Anny
Nakwaskiej czy Łucji Rautenstrauchowej. Pierwszy z autorów krytykował przede wszystkim
łatwość przemieszczania się pociągami, co zdewaluowało wartość samej podróży oraz status
podróżnika: „Wprzódy podróżny był wszędzie osobą rzadką, poszukiwaną. Sam strój zdradzał
obce pochodzenie, budził wyobraźnię dam, zazdrość mężów, kochanków, sztylety brawów
i rozbójników” (ID 150). Twórca Latarni czarnoksięskiej w specyfice poruszania się pociągiem
dostrzegł zagrożenie dla samego człowieczeństwa, przemysłowy wręcz charakter kolei redukował bowiem jednostkę do „znaczenia pakunku” (Kraszewski, Kartki z przejażdżki po Europie w r. 1858. Niemcy – Włochy – Francja. ID 162). Spośród wymienionych krytyczek
drogi żelaznej pierwsza dostrzegła powierzchowność kontaktów zawieranych w trakcie podróży pociągiem, druga zaś – sprowadzenie różnorodności kulturowej do nudnego, wspólnego mianownika.
Ta ambiwalentność sądów sprawia, że podtytuł antologii (Romantycy a kolej) wydaje się

33	Zob.

K. K ł o s i ń s k i, Gra kategorii znaczeniowych w fabule opowiadania Romana Jaworskiego
„Zepsuty ornament”. W: Eros, dekonstrukcja, polityka. Katowice 2000, s. 143.
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dość mylący. Przy uwzględnieniu wcześniejszych uwag o dominacji niechęci wobec kolei
wśród romantyków wskazywałby on bowiem zaledwie na jedną z perspektyw postrzegania
zjawiska. Poza tym nadrzędna etykieta „romantyków”, czy nawet „innych romantyków”,
wydaje się o tyle nietrafna, że większość autorów ujętych w antologii z romantyzmem jako
formacją kulturową nie miała nic wspólnego. Oczywiście, znajdują się wśród nich i romantycy we właściwym tego słowa znaczeniu, jak Cyprian Kamil Norwid, Wincenty Pol, Zygmunt
Krasiński czy Władysław Syrokomla, pozostali natomiast jedynie żyli w epoce określanej tym
mianem, a napisane przez nich teksty są z reguły utrzymane w konwencjach dalece odstających od ulubionych stylów i gatunków polskiego romantyzmu. Z całą pewnością wszyscy
oni byli wszakże ludźmi znajdującymi się u progu nowoczesności, wahającymi się pomiędzy
pozostawaniem w oswojonym świecie tradycji a wybraniem nieznanej przyszłości.
Jednym z najważniejszych problemów poruszanych przez badacza w omawianych tu
rozprawach jest zmiana, jaką wprowadziła kolej w obręb ludzkiej percepcji: „Spoglądanie
przez okno wagonu – zwłaszcza nocą i w porze świtania lub zmierzchu, gdy szyba nabiera
własności lustra – dostarcza obserwatorom wrażeń optycznych, które sumują się w odczuciu nierealności, sztuczności i teatralności tego, co znajduje się na zewnątrz” (P 45). I jeszcze
następujący cytat: „Prędkość jazdy powoduje [...] scalenie materiału obrazowego, łączenie
kolejnych widoków, z czego powstaje kompozycja, która – jak wielkie płótno panoramiczne
– nie ma ram” (P 46). Tak rozumiane „widzenie koleją” stało się w Dwudziestoleciu międzywojennym fundamentem awangardowych technik poetyckich (rozdział 7: Przyboś kolejowy
áINñ34), a wcześniej w zasadniczy sposób wpłynęło na kształtowanie się różnych XIX-wiecznych „maszyn widzenia”, poprzedzających wynalazek kina (panoramy, spektakle teatralne,
latarnie czarnoksięskie, wystawy itd.). Zwieńczenie tego wątku – przewijającego się przez
wszystkie rozprawy Tomasika – stanowi rozdział Dworzec Gołuchowskiego (i inne atrakcje).
Jeszcze o tym, skąd się wzięło kino (S), poświęcony tak nietypowej i specyficznie polskiej
„maszynie widzenia”, jak... kopalnia soli w Wieliczce oglądana oczyma Prusa (Kartki z podróży). Zestawiając wycieczkę pisarza z jego późniejszym opowiadaniem o wizycie prowincjonalnego szlachcica w warszawskim kinie, badacz udowadnia, że w obu przypadkach
doświadczenie inicjalne jest wejściem w „stan czasowo-przestrzennej dezorientacji” (S 25).
Wielickie saliny okazują się zaś wyspecjalizowaną machiną widzialności, w której ekspozycja poszczególnych elementów widowiska zależała od zasobności kieszeni zwiedzającego
i której podstawą funkcjonowania była zasada atrakcyjności, określająca także kształt innych
widowisk drugiej połowy XIX wieku.
Wystrzały moździerzy, muzyka, barwne iluminacje czy przeprawa podziemną rzeką
miały wprowadzać odbiorcę w stan oszołomienia. Geologia, stając się fantasmagorią, wzbudzała w zwiedzającym dreszcze, porównywalne z podnieceniem wczesnego widza filmowego
w ciemnym pomieszczeniu iluzjonu. Zasób wytwarzanych efektów, ewokując wydarzenia
znane z wielkiej historii i literatury, sprawiał, że podkrakowska atrakcja turystyczna była
fenomenem na wskroś nowoczesnym. Tę nowoczesność, a nawet wychylenie w przyszłość,
sugerował tam także trakt podziemnej kolejki konnej, zbudowanej z okazji wizyty cesarza
Franciszka Józefa w 1880 roku. Kolejowe „widzenie panoramiczne” nabierało w tym kontekście szerszych znaczeń. Jak podkreśla Tomasik, na przełomie wieków imitowano je
chętnie bądź za pomocą tradycyjnych środków (panoramy), bądź dzięki nowoczesnej technice filmowej. Taki charakter miały właśnie pociąg symulujący podróż z Moskwy do Pekinu
na paryskiej wystawie z 1900 roku, spektakl Tonkin en chemin de fer (1888) czy objazdowe
„Hale’s Tours” – urządzane w niby-kolejowych wagonach panoramicznych kilkuminutowe

34
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W poezji autora wiersza Na kołach obserwacja otoczenia podczas jazdy koleją stanowi rejestrację
czystego – nie poddawanego interpretacji – „obrazu fenomenologicznego” (IN 203).
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pokazy kinowe, podczas których widzowie oglądali filmy na ekranie usytuowanym w tylnej
części salki, a iluzję podróży wzmagały dźwięk i sztuczne podmuchy powietrza.
Problem wizualności jest jednym z głównych wątków tekstowej tkaniny Szalonego biegu.
Pojawia się także przy okazji snucia refleksji o niebezpieczeństwach degradacji wysokogórskiego ekosystemu, związanej z kolejami żelaznymi. Omawiając plany budowy kolei na
Świnicę z towarzyszącymi im publicystycznymi i literackimi reakcjami (od tyrad Stanisława
Witkiewicza do Zakopanoptikonu Andrzeja Struga), Tomasik zwraca też uwagę na zapomnianą dziś, warszawską panoramę z lat 1897–1898, odtwarzającą widok Tatr ze szczytu Miedzianego i mającą stanowić w wielkomiejskim środowisku wzrokowy i emocjonalny substytut pobytu w górach. Współcześni zresztą dawali się całkowicie ponieść owemu złudzeniu,
o czym świadczy zamieszczony w aneksie tekst Kazimierza Przerwy-Tetmajera. Przedsięwzięcie to, w które zaangażował się cały sztab malarzy, architektów, specjalistów od „fałszywego
terenu” i literatów, przedstawiano również jako służące zdrowiu, pełniące funkcję leczniczą
w chorej metropolii, podobnie jak prawdziwe góry dla osób, które było wówczas stać na
wyjazd w Tatry.
Inny wątek tematyczny, spinający ze sobą pierwszą i ostatnią z monografii, stanowi
próba opisania specyfiki katastrofy z udziałem pociągu. W rzeczywistości kolej, która w Europie podziałem na klasy wagonowe konserwowała podziały społeczne, zdemokratyzowała
wszystkie grupy poprzez identyczne dla każdego konsekwencje wypadku na drodze żelaznej.
Śmierć wskutek awarii pociągu, kolizji dwóch pojazdów lub ludzkiego zaniedbania była par
excellence śmiercią nowoczesną, „która może się przytrafić wszędzie i każdemu” (IN 76).
Katastrofy, mające miejsce od początku istnienia kolei, urosły w XIX stuleciu do rangi wydarzeń ponadlokalnych, wstrząsających opinią publiczną odległych od siebie państw, co
umożliwiały nowoczesna prasa, zdjęcia, telegraf i, nieco później, telefony. W epoce triumfu
cywilizacji postępu wypadek kolejowy stanowił przyczynek do konfrontacji nowoczesnej
techniki z jednostkowymi słabościami (Bestia ludzka), własnymi ograniczeniami lub całkowicie irracjonalną nierzeczywistością (railway ghost story). Na kartach pierwszej z omawianych tu monografii Tomasik koncentruje się przede wszystkim na katastrofach spowodowanych przez ludzkie zaniedbania, co wpisuje w ramy koncepcji postępu w technice, „polegającego na stopniowej eliminacji »luzu« (swobody, gry)”, gdzie wzoru „użyczał układ kół
zębatych (przekładni), gdzie idealnie dopasowane części zapewniały najbardziej efektywne
i bezusterkowe działanie całości” (IN 81)35.
W Ikonie nowoczesności wiele miejsca zostaje również poświęcone katastrofom wywołanym przez czynniki nadnaturalne. Z kolei w Szalonym biegu Tomasik postuluje wprowadzenie do polskich studiów humanistycznych dyscypliny pojawiającej się w refleksji krytycznej
badaczy zachodnich i nazywanej antropologią katastrofy, upominając się o szczególne
uwzględnienie w jej obrębie prac związanych z katastrofami kolejowymi, fundującymi „tożsamość epoki nowoczesnej” (S 147). Autor wskazuje też na możliwość wykorzystania w tych
analizach ram teoretycznych pojęcia katastrofizmu w takim znaczeniu, jaki od dawna nadają mu literaturoznawcy, przede wszystkim zaś jako literackich reakcji na określony,
technologiczny, przyrodniczy lub historyczny kataklizm (zob. S 144–145). Tak rozumiana
katastrofa stanowi zresztą dominantę tej książki, choć – mimo wstępnej zapowiedzi – pojawia się w niej stosunkowo niewiele informacji o największym kataklizmie początku wieku XX,
jakim była pierwsza wojna światowa. Nieprzekonująca także wydaje się próba powiązania
katastrofy pod Monte Carlo z 1886 roku z finałem poematu Andrzeja Niemojewskiego W po-
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Tej logice wmyka się jednak XX-wieczna, hipertekstowa powieść 253 or Tube Theatre. A Novel for
the Internet about London Underground in Seven Cars and a Crash G. R y m a n a (1996–1998),
opublikowana w wersji internetowej oraz tradycyjnej, analizowana przez Tomasika w Ikonie nowoczesności.
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ciągu, uznanego przez badacza niemal za alegorię kolejowego dekadentyzmu czy tytułowej
„ciemnej nowoczesności” (modernizmu).
Perspektywa katastrofy jako fenomenu, w którym z całą mocą ujawnia się Bermanowska, burzycielsko-twórcza dialektyka nowoczesności, pozwoliła również Tomasikowi na
sformułowanie dość ryzykownej, innej od pozostałych, definicji tego okresu, brzmiącej następująco: „Masywną epokę nowoczesności rozpinamy [...] między dotkniętą trzęsieniem
ziemi Lizboną a miejscem zatonięcia »Titanica«” (S 143). Termin „nowoczesność” przybiera
w książkach badacza wiele odcieni znaczeniowych, co wiąże się z uznaniem za nadrzędną
historii rzeczy, a nie porządku idei. Nieprecyzyjność granic chronologicznych epoki w poszczególnych recenzowanych tu monografiach wynika również najprawdopodobniej z jej
istotowej płynności, która budzi ambiwalentne odczucia i, nie pozwalając często zadomowić
się człowiekowi w świecie, wywołuje nostalgię za tym, co utracone. Nowoczesny w takim
sensie jest także Wojciech Tomasik, tęskniący – w dobie Internetu i GPS – za papierowymi
mapami i kolejowymi rozkładami jazdy: „Coraz częściej [...] trzeba ich szukać na półce z turystycznymi gadżetami” (P 280).
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“A VERY LONG TRAIN SET”: ON WOJCIECH TOMASIK’S TRAIN BOOKS
The review is a discussion on Wojciech Tomasik’s four monographs about railway in Polish culture. The
superior categories of the issue’s critical view are “modernity,” “modernism,” and “modernisation.”
The reviewer, employing the tools from Marxist historiography and history theory, also points at the
concealments and gaps of the cognitive project which Tomasik formulated in his books.
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