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

Pamiętnik Literacki CIX, 2018, z. 1, PL ISSN 0031-0514

DOI:10.18318/pl.2018.1.1

JAROSŁAW BEDYNIAK Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

SEMANTYKA NAZWY „FRASZKA” A KONTEKSTY KULTUROWE

Wyraz „fraszka” zajmuje w literackim słowniku Jana Kochanowskiego arcyważne 
miejsce. Po raz pierwszy, czarnoleski twórca posłużył się tym określeniem, nadając 
mu błahy odcień znaczeniowy, w Satyrze – a więc około 1564 roku – gdy omawiał 
sprawy skarbu i wojska 1. Poeta jednakowoż przekonywał, że słowo to jest synoni-
mem wszechrzeczy: „Fraszki to wszytko, cokolwiek myslémy, / Fraszki to wszytko, 
cokolwiek czyniémy” (Fr. I 3: O żywocie ludzkim, w. 1–2) 2.

Podstawowe źródło wiedzy na temat semantyki leksemu stanowi praca Sante-
go Graciottiego. Badacz dowodzi w niej, iż nazwa „fraszka”, przejęta z łaciny, w ję-
zyku włoskim prymarnie oznaczała „gałązkę pokrytą liśćmi”, wtórnie zaś: „człowie-
ka niepoważnego, bez znaczenia”, „rzecz małej wagi”, a w końcu – „językowe dow-
cipy, kawały, również pisane” 3. Tym, co łączy sensy przenośne z podstawowym, 
jest moment semantyczny wiążący się z całością obrazu, a mianowicie z ruchliwo-
ścią, niestałością i zwiewnością gałązki 4. Czarnoleski twórca zaszczepił na gruncie 
rodzimym wszystkie metaforyczne odcienie wyrazu.

1 Zob. „Za fraszkę ten wasz rozum stanie na ulicy / Jesli nie będzie pewny żołnierz na granicy” 
(w. 135–136; cyt. z wyd.: J. K o c h a n o w s k i, Satyr abo Dziki mąż. W: Dzieła polskie. Wstęp, 
przypisy J. K r z y ż a n o w s k i. Wyd. 2, zupełne. T. 1. Warszawa 1953, s. 68). 

 Satyr ukazał się dwukrotnie około 1564 roku w Krakowie – u Mateusza Siebendichera i w drukar-
ni dziedziców Marka Szarfenberga. Zob. K. P i e k a r s k i, Bibliografia dzieł Jana Kochanowskiego. 
Wiek XVI i XVII. Wyd. 2, rozszerz. Kraków 1934, s. 62, 66–67.

2 Cyt. z wyd.: J. K o c h a n o w s k i, Fraszki. Oprac. J. P e l c. Wrocław 2004. W artykule posługuję 
się następującymi skrótami odsyłającymi do tej edycji: Fr. – Fraszki; Fr.dod. – fraszki dodane; 
Fr.frag. – fraszki z Fragmentów. Po skrócie podaję numer księgi i wiersza. Wszystkie podkreślenia 
w cytatach, zarówno z Kochanowskiego, jak i z opracowań, pochodzą ode mnie.

3 S. G r a c i o t t i, Fraszki i „fraszki”. W zb.: O języku poetyckim Jana Kochanowskiego. Wybór arty-
kułów z „Języka Polskiego”. Wybór, oprac. M. K u c a ł a. Kraków 1984, s. 43. Zob. też Fraszka. 
Hasło w: Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. Red. M. K u c a ł a. T. 1. Kraków 1994. We 
współczesnej polszczyźnie obserwuje się semantyczne obumieranie „fraszki”. Uniwersalny słow- 
nik języka polskiego (Red. S. D u b i s z. T. 1. Warszawa 2003) rejestruje trzy znaczenia „fraszki”: 
rzecz, sprawa bez znaczenia, drobnostka, błahostka’, krótki, najczęściej żartobliwy lub liryczny 
wiersz, oparty na anegdocie lub dowcipnym koncepcie’, drobny przedmiot służący do ozdoby lub 
zabawy’, przy czym znaczenie pierwsze ogranicza się do stylu książkowego, natomiast trzecie 
wyszło już praktycznie z użycia. Można zatem przypuszczać, że w niedalekiej przyszłości „fraszka” 
utrzyma tylko drugie znaczenie, utrwalone dzięki literackiemu dziełu Kochanowskiego.

4 G r a c i o t t i, loc. cit.
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Bardziej skomplikowana, i do dziś niewyjaśniona, pozostaje kwestia nazwy 
„fraszka” użytej jako określenie utworów wierszowanych, opatrywanych przez poetę 
epitetami „nieprzepłacone” i „wdzięczne”. Na kartach zbiorku w znaczeniu utwór 
poetycki’ termin ten pojawia się 39 razy. Występuje także złożenie „fraszkopis”, 
utworzone na wzór polskiego rzeczownika „wierszopis” (Fr. III 73: Do Mikołaja Fir-
leja, w. 7). Nie udało się jednak, jak deklaruje Graciotti, natrafić na „szlak czy ślad 
wzoru, symbolu literackiego, sygnowanego nazwą »fraszki«” 5. Nie wskazano tym 
samym motywacji nazwy gatunku. Takiego warunku nie spełniają bowiem wystę-
pujące w języku Dantego i Petrarki „fraszki” określające pozbawione ambicji lite-
rackich dowcipy (nugae). Warto odnotować w tym kontekście jeszcze jedną konsta-
tację uczonego, dotyczącą dosłownego znaczenia terminu. Graciotti argumentuje, 
że sensu gałązka pokryta liśćmi’ nie ma ani wyraz obecny w polszczyźnie potocznej, 
ani używany w samym zbiorku poetyckim Kochanowskiego:

ponieważ język jest organizmem stale rozwijającym się, polszczyzna i w tym wypadku coś jednak mu-
siała stracić, coś innego natomiast zyskać w porównaniu z włoszczyzną. Nie mogła więc przejąć zna-
czenia d o s ł o w n e g o  frasca jako gałązka pokryta liśćmi’, pomimo że w jednej z fraszek Kochanow-
skiego [tj. Na niesłownego – J. B.] wyraz, jak się zdaje, ma zabarwienie ściśle jednak związane z włoskim 
sensem dosłownym i pomimo faktu, że i sam tytuł Ogrodu fraszek, jakim Wacław Potocki objął swój 
zbiór w wieku XVII, wydaje mi się wskazywać na daleką jakąś reminiscencję roślinną czy drzewną 
określenia. Reminiscencję, którą zresztą Potocki przejąć mógł jedynie z dawniejszej tu tradycji polskiej, 
zważywszy mierne wykształcenie humanistyczne poety oraz jego nader wątpliwą „sympatię” do Włoch 
(świadczą o tym wyraźnie pewne fraszki) 6.

Nie ulega wątpliwości, że nazwa dzieła literackiego, w tym także kolekcji czy 
cyklu tekstów lirycznych, nigdy nie jest znakiem arbitralnym, lecz symbolem arty-
stycznie umotywowanym 7. Również określenie „fraszka” ma swą ideową interpre-
tację, która – jak się okazuje – odsyła do literackich kontekstów, ale i tłumaczy się 
w obrębie samego zbioru.

5 Ibidem, s. 50.
6 Ibidem, s. 44–45.
7 Problem ten był wielokrotnie przedmiotem postępowania badawczego historyków sztuki i literatu-

roznawców – zob. np. W. P i s a r e k, Tytuł utworu swoistą nazwą własną. „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach” 31 (1966). – M. W a l l i s, O tytułach dzieł sztuki. 
„Rocznik Historii Sztuki” 10 (1974). – A. S t o f f, Funkcja tytułu w dziele literackim. „Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia 
Polska” 11 (1975). – D. D a n e k, O tytule utworu literackiego. W: Dzieło literackie jako książka. 
O tytułach i spisach rzeczy w powieści. Warszawa 1980.

 Na gruncie genologii zagadnienie omawia S. S k w a r c z y ń s k a  (Wstęp do nauki o literaturze. T. 3. 
Warszawa 1965). Zdaniem badaczki, nazwa gatunku spełnia dwie ważne funkcje: r e p r e z e n t u-
j e  p r z e d m i o t  g e n o l o g i c z n y  i  s y g n a l i z u j e  j e g o  t r e ś c i. Akcentując aspekt ewoko-
wania wiedzy o przedmiocie, uczona zwraca uwagę zwłaszcza na nazwy genologiczne „mówiące”, 
które „bezpośrednio prezentują odnośne pojęcie genologiczne, uwypuklając w sposób mniej lub 
więcej zupełny jego momenty treściowe, tym samym odbijają one mniej lub bardziej dokładnie dany 
przedmiot genologiczny” (s. 348). Warto dodać, iż Skwarczyńska, dokonując typologii nazw wy-
mownych, zalicza fraszkę do nazw genologicznych eksponujących poprzez metaforę pewne właści-
wości gatunku, takie jak „bagatelność”, „okolicznościowość” i „drobny wymiar” (s. 355). Szerzej 
jednak tej myśli nie rozwija. 
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Atrybut poetycki

Dla renesansowego poety impulsem do użycia wyrazu „fraszka” w tytule kolekcji 
poetyckiej oraz do nazwania tak należących do niej drobnych utworów mógł być 
moment wykonania starożytnego okolicznościowego utworu – niewielkiej pieśni 
sympotycznej – z atrybutem, małą gałązką. Był dobrze znany, także w renesanso-
wych kręgach humanistycznych, starożytny obyczaj wykonywania biesiadnej pieśni 
(σκόλιον, skolion) z gałązką – najczęściej mirtową lub laurową 8. Wywodząca się ze 
starożytności konkurencja literacka polegała na tym, iż uczestnicy sympozjonu 
przekazywali sobie z ręki do ręki sympotyczny symbol. Wręczenie go współtowa-
rzyszowi oznaczało zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie poetyckim. Wska-
zany współbiesiadnik, przejmując poetycki znak, winien wykonać wskazaną przez 
poprzednika pieśń lub sprawnie podchwycić i dokończyć wydeklamowany już 
częściowo wiersz 9. Przywołuje tę zabawę Erazm z Rotterdamu w Pochwale głupoty. 
Tytułowa Moria, wymieniając swoje liczne zasługi dla rodzaju ludzkiego, wylicza 
biesiadne uciechy:

A do sporządzania takich wetów to ja jestem kucharką jedyną, chociaż i tamte wszystkie już na 
biesiadach stosowane praktyki, jak na przykład wybieranie losem króla biesiady, gra w kości, wznosze-
nie toastów, wychylanie szklanic całą kompanią, ś p i e w a n i e  i  t a ń c z e n i e  p r z y  w y w i j a n i u 
g a ł ę z i ą  m i r t o w ą – wszystko to nie przez siedmiu mędrców greckich zostało wymyślone, ale przeze 
mnie, dla dobra rodzaju ludzkiego 10.

Dwa z pozoru niezwiązane elementy – gałązkę i wiersz – łączą biesiadne oko-
liczności. Wybór „fraszki” na nazwę gatunku podyktowany został tą zależnością, 
a usankcjonowany – wyobraźnią poetycką, mającą swe źródła w erudycji klasycznej. 
Jednym z powszechnych mechanizmów semantycznej derywacji nazw, w tym imion 
wymownych, jest zastąpienie nazwy jakiegoś obiektu określeniem innego, pozosta-
jącego z nim w pewnej zależności. W konsekwencji przeniesienia, mającego pod-
stawy w kategorii przyległości, następuje metonimizacja 11. W wyniku przekształ-

  8 Podstawowe informacje na temat skolionu zawierają hasła słownikowe oraz wstępy do zbiorów 
poezji antycznej: J. D a n i e l e w i c z: wstęp w: Liryka starożytnej Grecji. Oprac. ... Wyd. 3. Wrocław 
1987, s. XLIX–L; Liryka monodyczna: Ibykos, Anakreont, skolia. W zb.: Literatura Grecji starożytnej. 
Red. H. P o d b i e l s k i. T. 1: Liryka, epika, dramat. Lublin 2005, s. 471–475. – T. K o s t k i e w i-
c z o w a, Skolion. Hasło w: M. G ł o w i ń s k i, T. K o s t k i e w i c z o w a, A. O k o p i e ń - S ł a w i ń- 
s k a, J. S ł a w i ń s k i, Słownik terminów literackich. Wyd. 4, bez zmian. Wrocław 2002. – 
J. S c h n a y d e r, Skolion. Hasło w: Słownik rodzajów i gatunków literackich. Wyd. 2. Red. G. G a z-
d a. Warszawa 2012. 

  9 Na temat antycznego gatunku i związanej z nim zabawy biesiadnej zob. D. C o l l i n s, Master of 
the Game: Competition and Performance in Greek Poetry. Washington 2004, s. 84–98. – M. W ę-
c o w s k i, Sympozjon, czyli Wspólne picie. Początki greckiej biesiady arystokratycznej (IX–VII wiek 
p.n.e.). Warszawa 2011, s. 91–93. – S c h n a y d e r, op. cit., s. 1031–1032.

10 E r a z m  z  R o t t e r d a m u, Pochwała głupoty. W: Wybór pism. Przeł. M. C y t o w s k a, E. J ę-
d r k i e w i c z, M. M e j o r. Wybór, wstęp, koment. M. C y t o w s k a. Wrocław 1992, s. 35–36. BN II 
231 (przeł. E. J ę d r k i e w i c z).

11 Szerzej na temat motywacji neosemantyzów w języku zob. H. K u r k o w s k a, O zmianach znaczeń 
wyrazów. „Poradnik Językowy” 1949, nr 3. – D. B u t t l e r, Rozwój semantyczny wyrazów polskich. 
Warszawa 1978, s. 87–132 (zwłaszcza s. 113). – G. A. K l e p a r s k i, Kierunki typologiczne w ba-
daniach nad zmianą znaczeniową. „Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique” 55 (1999).

I-1.indd   7 2018-03-14   12:26:29



ROZPRAWY I ARTYKUŁY8

cenia zależności nazwa poetyckiego symbolu dała nazwę towarzyszącemu mu lite-
rackiemu obiektowi. Biesiadna pieśń stała się sympotyczną gałązką.

Analogiczny mechanizm słowotwórczy występuje w przypadku drugiego czar-
noleskiego zbioru epigramatów, którego nazwa to równie oryginalny twór językowy. 
Jak wiadomo, foricoenium stanowi złożenie utworzone od łacińskich słów fori i ce-
nere („biesiadować poza domem”) 12. Termin charakteryzuje „literacki przedmiot” 
nie tyle bezpośrednio (przez wskazanie na konkretną jego cechę materialną), ile 
pośrednio – akcentując kontekst sytuacyjny, a mianowicie okoliczności, w jakich 
miały być komponowane/wykonywane należące do cyklu utwory 13.

Niewykluczone, że decyzja polskiego poety o wyborze „gałązki” na nazwę wier-
sza mogła wiązać się z mediacją biesiadnych konotacji, jakie wyraz miał we włoskim 
folklorze. Dotychczasowe ustalenia pokazują, iż leksem frasca i określany przezeń 
desygnat odsyłają w kulturze zachodnioeuropejskiej do tradycji ludycznej i konwi-
wialnej. Na pograniczu dalmatyńskim, a zwłaszcza we Włoszech, gałązka jest zna-
kiem winiarni, co utrwalają notowane w XVII wieku przysłowia dubrownickie, np.: 
„Tko stavi f r a š k u, hoće prodat bačvu” 14. Wiecha, przytwierdzona do pułapu lub 
ustawiona przy wejściu do karczmy – jak przypomina Mirosław Lenart – to znak 
miejsca, w którym można było liczyć na wino i zabawę 15. Zapewne dalekim echem 
tradycji antycznej są znane z Italii biesiadne śpiewy podczas tzw. święta gałązki 
(La Festa della Frasca). Zwyczaj ten, typowy dla wielu obszarów wiejskich, szcze-
gólnie dla środkowej Umbrii, wiązał się z cyklem zbierania i przetwarzania oliwek. 
Uczestnicy zabawy gromadzili się wokół drzewka, by śpiewać przy wtórze akordeonu 
pieśni ludowe i tańczyć. Spotkania te odbywały się przy zastawionych stołach, 
obfitujących w jadło i wino 16. Powiązanie fraszki-gałązki z biesiadowaniem, widocz-

12 Zob. Foricenium. Hasło w: J. K o c h a n o w s k i, Carmina Latina / Poezja łacińska. Cz. 2: Index 
verborum et formarum / Indeks wyrazów i form. Oprac. Z. G ł o m b i o w s k a, współudz. S. G ł o m-
b i o w s k a. Gdańsk 2008, s. 137.

13 Zbiór, jak wiadomo, również nawiązuje swą nazwą i treścią do starożytnej tradycji sympotycznej. 
Na ten temat zob. S. Ł e m p i c k i, Pijane piosenki Jana z Czarnolasu. W: Renesans i humanizm 
w Polsce. Materiały do studiów. Wstęp K. B u d z y k. Warszawa 1952. – K. S t a w e c k a, O „Fori-
coeniach” Jana Kochanowskiego. „Roczniki Humanistyczne” 1979, z. 3. – A. S z a s t y ń s k a - S i e-
m i o n, „Foricoenia” Kochanowskiego oraz ich antyczne wzory. W zb.: Łacińska poezja w dawnej 
Polsce. Red. T. M i c h a ł o w s k a. Warszawa 1995. – A. G o r z k o w s k i, „Bene atque ornate”. 
Twórczość łacińska Jana Kochanowskiego w świetle lektury retorycznej. Kraków 2004, s. 143 n. – 
W. R y c z e k, „Domi et foris cenare...” O jednej z gier językowych Jana Kochanowskiego. W zb.: 
„Dobrym towarzyszom gwoli”. Studia o „Foriceniach” i „Fraszkach” Jana Kochanowskiego. Red. 
R. K r z y w y, R. R u s n a k. Warszawa 2014.

14 Zob. Fraszka. Hasło w: Đ. D a n i č i ć, Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. T. 3. Zagreb 1884–1891, 
s. 69: „granica od drveta s lišćem (što visi nad vratima u krčama)”. – Fraszka. Hasło w: H. C i e ś l a, 
E. J a m r o z i k, J. S i k o r a  P e n a z z i, Wielki słownik włosko-polski. Konsult. nauk. C. A. M a-
s t r e l l i. T. 2. Warszawa 2002, s. 92, szp. 2, znacz. 3: „(insegna di osteria) wiecha tawerny 
ákarczmyñ”. Zob. też G r a c i o t t i, op. cit., s. 49. O wpływach włoskich na kulturę w Dubrowniku, 
szczególnie o bujnym rozwoju literatury dalmatyńskiej w XVI wieku, pisze T. U l e w i c z  (Świado-
mość słowiańska Jana Kochanowskiego. Z zagadnień psychiki polskiego renesansu. W zb.: Euro-
pejskie oddziaływanie Jana Kochanowskiego. Od renesansu do romantyzmu. Red. W. W a l e c k i. 
Kraków 2006, s. 13–14. áPierwodruk: Kraków 1948ñ).

15 M. L e n a r t, Patavium, Pava, Padwa. Tło kulturowe pobytu Jana Kochanowskiego na terytorium 
Republiki Weneckiej. Warszawa 2013, s. 95–142.

16 Tradycja ucztowania z gałązką przetrwała we Włoszech do czasów współczesnych. Dzisiejszy oby-
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ne we włoskiej symbolice i etymologii 17, pozwala domyślać się jednak cząstkowych 
motywacji, gdyż pełną odpowiedź na pytanie, co stało za wyborem „fraszki” na 
nazwę kolekcji poetyckiej, daje antyczny kontekst literacki.

Pomysł polskiego poety, aby nazwać własne wiersze „fraszkami”, mógł się zro-
dzić jeszcze w trakcie jego studiów we Włoszech. Rok 1565 to bezsporny terminus 
a quo sygnowania drobnych utworów poetyckich tym mianem przez Kochanow-
skiego, o czym świadczy wzmianka o pisanych przez niego „fraszkach”, umieszczo-
na w Dworzaninie przez przyjaciela poety, Łukasza Górnickiego 18. Wiele wskazuje 
na to, że podczas drugiego (1556–1557) lub trzeciego (1557–1558/59) pobytu 
w ojczyźnie Petrarki poeta z Sycyny zetknął się z przełożonym na łacinę monumen-
talnym dziełem Atenajosa. Mowa o translacji Uczty mędrców, dokonanej przez 
Natalego de’ Contiego (de Comitibusa), wydanej w 1556 roku jednocześnie w We-
necji, Bazylei, Lyonie i Paryżu. Nie ulega wątpliwości, że Kochanowski znał śpiew-
nik komersowy, na jaki składają się zebrane przez twórcę z Neukratis i umieszczo-
ne w jego dziele tzw. attyckie skolia (16, 694C–695E) 19. Pilny uczeń starożytnych 
przetłumaczył, jak wiadomo, skolion 22 (było ich 25) i włączył go do Fraszek pod 
polskim tytułem O łaziebnikach (Fr. III 41) 20. Czarnoleski twórca zaczerpnął również 

czaj, nawiązujący do dawnych obrzędów, to uroczysty pochód przemierzający ulice Giano, jednego 
ze średniowiecznych miast Umbrii. Uroczysty kommos poprzedza ciągnięty przez woły wóz, na 
którym umieszczona jest odświętnie przystrojona frasca z drzewa oliwkowego. Zob. na stronie: 
http://www.leviedellolio.eu/index.php/la-festa-della-frasca.html (data dostępu: 15 I 2017).

17 Warto zwrócić uwagę na znaczenie, jakiego „etymologiczna gałązka” nabiera w języku hiszpańskim. 
W Meksyku i Gwatemali oznacza „ożywioną zabawę towarzyską”, „hałaśliwe zebranie”. Zob. G r a-
c i o t t i, op. cit., s. 46–47.

18 Chodzi tu o słynne słowa z ks. II Dworzanina, wypowiedziane przez Bojanowskiego po przytoczeniu 
anegdoty o „Koźle”: „tę rzecz Pan Kochanowski w  s w o i c h  f r a s z k a c h  barzo trefnie wierszem 
powiedział” (Ł. G ó r n i c k i, Dworzanin polski. Oprac. R. P o l l a k. T. 2. Wrocław 2004, s. 231). 
Na ten temat zob. J. P e l c: Europejskość i polskość literatury naszego renesansu. Warszawa 1984, 
s. 467; Kochanowski. Szczyt renesansu w literaturze polskiej. Warszawa 2001, s. 341. Podobnie 
J. Ś l a s k i  (Kochanowski i „Dworzanin polski” Łukasza Górnickiego. W zb.: Jan Kochanowski 
1584–1984. Epoka – twórczość – recepcja. Red. J. P e l c, P. B u c h w a l d - P e l c o w a, B. O t w i-
n o w s k a. T. 1. Lublin 1989) zwraca uwagę, że „fraszki dość wcześnie weszły w obieg rękopiśmien-
ny, pojedynczo lub w jakichś blokach” (s. 289). Uczony ponadto podkreśla, że „fraszka” w Dworza-
ninie (oprócz określenia drobnych utworów pisanych przez Kochanowskiego) pojawia się jeszcze 
czterokrotnie w znaczeniu „błahostki”, „głupstwa”, „drobiazgu” (ibidem, s. 289–290). Druga z su-
gestii: ewentualny wpływ utworów Kochanowskiego na dzieło Górnickiego w zakresie używanego 
tam terminu „fraszka” (w znaczeniu nieliterackim) może budzić zastrzeżenie, jeśli weźmiemy pod 
uwagę fakt silnego rozpowszechnienia tego leksemu w różnych językach europejskich (zob. na ten 
temat konkluzje G r a c i o t t i e g o  áop. cit., s. 44–45ñ), a także w polszczyźnie, np. w dziele Orze-
chowskiego. Przy czym warto podkreślić, że udział zapożyczeń z języka włoskiego, w tym słowa 
„fraszka”, w Dworzaninie jest niewielki. M. J u r k o w s k i  (Słownictwo obce dworzanina. W zb.: 
Łukasz Górnicki i jego czasy. Red. B. N o w o r o l s k a, W. S t e c. Białystok 1993) doliczył się ponad 
30 italianizmów (znalazły się dopiero na szóstym miejscu po germanizmach, latynizmach, bohe-
mizmach, rutenizmach oraz orientalizmach), „fraszka” zaś, według autora, pojawia się w dziele 
5 razy. Zob. też J. P e l c, Chronologia fraszek Jana Kochanowskiego. W zb.: Ze studiów nad lite-
raturą staropolską. Red. K. B u d z y k. Wrocław 1957, s. 166.

19 A t e n a j o s, Uczta mędrców. Przekł., wstęp, przypisy K. B a r t o l  (ks. I, II, VI, VII, XI, XII, XIV, XV 
665A–686C), J. D a n i e l e w i c z  (ks. III–V, VIII–X, XIII, XV 686D–702C). Poznań 2010.

20 Tłumaczenie tekstu oryginalnego: „Łaziebnik i dziwka stale / jednakie mają zwyczaje: / dobremu 
i złemu kąpiel / w tej samej wannie sprawiają” (przeł. J. D a n i e l e w i c z). Przekład Kochanow-
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z Uczty mędrców tzw. zagadki (griphoi), które wykorzystał w Foricoeniach (92–96). 
Zainspirowała go ponadto zamieszczona w księdze XIII Deipnosophistai historia 
Zariadesa i Odatis (575A–F), którą „opowiedział” w elegii III 3 21 oraz o której wspo-
mniał we fraszce Do dróżby (Fr. II 104, w. 1–4). Zapewne z dzieła Atenajosa pocho-
dzi fraszka Na butnego (Fr. I 56), będąca w istocie polską parafrazą – nie dostrze-
żoną dotąd przez badaczy – fragmentu elegii Anakreonta 22.

Oto informacja na temat skolionu, jaką przytoczył twórca z Neukratis w Uczcie 
mędrców:

Nazwa skolia bierze się nie od ukształtowania kompozycji muzycznej (jako że była ona kręta) – 
podobno bowiem skolia cechował swobodny rytm – lecz stąd, że wedle wypowiedzi Artemora z Kassan-
drei, zawartej w drugiej księdze Używania książek, istniały trzy ich odmiany, obejmujące całość śpiewów 
podczas zgromadzeń biesiadnych. Pierwszą z nich zwyczajowo odśpiewywali wszyscy [chórem]; drugą 
śpiewali wprawdzie wszyscy, ale nie równocześnie, lecz występując jeden po drugim w określonym 
cyklu; trzecia i ostatnia w kolejności to ta, której nie podejmowali już wszyscy, lecz jedynie cieszący się 
opinią biegłych wykonawców, w jakiejkolwiek części sali by się nie znajdowali – stąd też ona jako cha-
rakteryzująca się nieuporządkowaniem (ale tylko w stosunku do dwóch pozostałych), bo nieodśpiewy-
wana ani równocześnie, ani po kolei przez wszystkich, lecz uzależniona co do kierunku od miejsca, 
w jakim znajdowali się śpiewający, została nazwana „zygzakowatą” (skolion) 23.

Jak wspomniano, gatunek sympotyczny cieszył się zainteresowaniem teorety-
ków renesansu. Zdaniem Juliusa Caesara Scaligera (Poetices libri septem, I 44), 

skiego brzmi: „Łaziebnicy a kurwy jednym kształtem żyją, / W tejże wannie i złego, i dobrego myją”. 
Zob. A. Ł u k a s z e w i c z, Fraszka Jana Kochanowskiego „O łaziebnikach” i jej pierwowzór antycz-
ny. „Eos” 1987, fasc. 2. Por. J. D a n i e l e w i c z: Nota. Jw.; Kochanowski jako tłumacz anakreon-
tyków. „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 7 (1988), s. 161–162.

21 Krótkie omówienie zapożyczeń Kochanowskiego z dzieła Atenajosa zob. M. B r o ż e k, Do inspiracji 
Elegii III, 3 Jana Kochanowskiego. „Ruch Literacki” 1987, z. 6.

22 Fraszka Kochanowskiego stanowi nieco zmodyfikowany przekład fragmentu elegii Anakreonta, 
który przytacza w Uczcie A t e n a j o s  (ks. XI, 463A). Podczas gdy podmiot wiersza Anakreonta 
wygłasza monolog, będący naganą człowieka nieobyczajnego:

Nie ten mi bliski, kto przy pełnym dzbanie
Mówi o waśniach i bolesnej wojnie,
Lecz ten, kto dary Muz i Afrodyty
Łącząc, o biesiad uroku pamięta.

(fragm. 5 W, przeł. J. D a n i e l e w i c z; cyt. z wyd.:  
Liryka starożytnej Grecji, s. 260)

 – tekst poety z Czarnolasu, skierowany do drugiej osoby, jest naganą tego, który, jak wskazuje sam 
tytuł, pochwala postawę „butnego”:

Już mi go nie chwal, co to przy biesiedzie
Z zwycięstwy na plac i z walkami jedzie.
Takiego wolę, co zaśpiewać może
I co z pannami tańcować pomoże.

(Fr. I 56: Na butnego)

 Peryfraza biesiady „przy pełnym dzbanie” zamieniona została przez Kochanowskiego na ucztę, 
a mało obrazowe „mówienie o waśniach i bolesnej wojnie” przez uczestnika towarzyskiego spotka-
nia zastąpiła „jazda na plac” „Z zwycięstwy [...] i z walkami”. Dary, jakie zawdzięcza się Muzom 
i Afrodycie w wierszu greckiego poety, to właśnie ów urok biesiad (εὐφρούνη). Choć tego terminu 
nie oddaje w swoim tłumaczeniu polski autor, wiadomo, że u czarnoleskiego poety „dobrą myśl” 
manifestuje śpiew i taniec z pannami.

23 A t e n a j o s, op. cit. (ks. V, 694A–694B). Istnieje wiele innych hipotez odnośnie do motywacji se-
mantycznej terminu „skolion”. Na temat jego zmiennego „charakteru” zob. szerzej D a n i e- 
l e w i c z, wstęp, s. XLIX–L. – W ę c o w s k i, op. cit., s. 92–93.
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poezja wykonywana z gałązką mirtu wyraża radość ze wspólnej zabawy, chwali 
czyny bohaterów, a także formułuje sentencje życiowe 24. Najistotniejszy z perspek-
tywy poetyki historycznej wydaje się zatem „charakter sytuacyjny” – okoliczności 
wykorzystania utworu – nie zaś tematyka (w tym zakresie panowała pewna dowol-
ność, varietas). Te same normy starożytnej formy literackiej, skodyfikowane przez 
Scaligera, wymieniają inni autorzy: Antonio Sebastiano Minturno 25 i Giovanni 
Antonio Viperano 26. Johann Wilhelm Stuck omawia skolion w obszernym kompen-
dium, poświęconym starożytnej tradycji sympotycznej: Antiquitatum convivalium 
libri III 27.

Sympotyczne wyróżniki i paradygmaty

O podobieństwach czarnoleskiej fraszki i skolionu świadczą zarówno uwarunko-
wania czysto formalne, jak i pełnione przez oba gatunki społeczno-ideowe funkcje. 
Od czasu ukazania się książki Epigram und Skolion Richarda Reitzensteina staro-
żytny gatunek sympotyczny bywał niejednokrotnie zestawiany z popularnym w tra-
dycji humanistycznej epigramatem 28. Skolion i fraszka są utworami lirycznymi 
niewielkich rozmiarów. Brevitas pozwala ujmować oba gatunki jako typ epigrama-
tu. Cechy, które niezaprzeczalnie świadczą o przynależności fraszki do rodziny 
„drobnicowatych” utworów poetyckich, zdaniem Skwarczyńskiej, to z w i ę z ł o ś ć, 
p o s t a ć  w i e r s z o w a  i  z a m k n i ę c i e  t r e ś c i  w  s a m o i s t n ą  c a ł o ś ć 29.

Trudno natomiast wśród badaczy o consensus omnium w kwestii genologicznej 
tożsamości czarnoleskich wierszy. Widziano w niech bowiem bądź kontynuację 
antycznego epigramatu 30, bądź niezależny, utworzony przez polskiego poetę gatu-
nek 31. Podnoszona bywała przy tym kwestia niejednorodności genologicznej zbioru 32. 

24 J. C. S c a l i g e r, Poetices libri septem. [Lyon] 1561. Apud Antonium Vincentium, s. 48–49.
25 A. S. M i n t u r n o, De poeta, ad Hectorem pignatellum Vibonensium, libri sex. Venetiis 1559. Apud 

Franciscum Rampazetum, s. 385–386.
26 G. A. V i p e r a n o, De poetica libri tres. Antverpiae 1579. Ex Officina Christophori Plantini, s. 153.
27 Zob. J. W. S t u c k, Antiquitatum convivalium libri III. Tiguri 1582. Excudebat Christophorus Fro-

schoverus, cap. XXI: De saltationum, sive colearum..., k. 371v n. Por. wyd.: Tiguri 1597. Apud 
Iohannem Volphium, k. 392r n.

28 R. R e i t z e n s t e i n, Epigram und Skolion. Giessen 1893. Badacz wskazuje także na genetyczne 
(sympotyczne źródło) zależności między obu formami, choć u zarania epigramatu, pojmowanego 
jako drobny utwór poetycki, znajdują się przynajmniej dwie tradycje – nakamiennego napisu 
i konwiwialnego wiersza. Na temat związku epigramatu, skolionu, a także fraszki i foricenium 
z tradycją sympotyczną zob. też J. S c h u l t e, Jan Kochanowski i renesans europejski. Osiem 
studiów. Przeł. K. W i e r z b i c k a - T r w o g a. Red. M. R o w i ń s k a - S z c z e p a n i a k, K. W i e r z-
b i c k a - T r w o g a. Warszawa 2012, s. 312 n.

29 S. S k w a r c z y ń s k a, Aspekt genologiczny „Fraszek” Jana Kochanowskiego. „Prace Polonistyczne” 
41 (1985), s. 60–64.

30 Zob. K. K o e h l e r, Fraszki. W zb.: Jan Kochanowski. Red. A. G o r z k o w s k i. Kraków 2001. – 
R. K r z y w y, Epigramatyczne księgi mistrza z Czarnolasu W zb.: Dobrym towarzyszom gwoli.

31 Zob. J. Z i o m e k, Renesans. Wyd. 11. Warszawa 2002, s. 288.
32 Fraszki są kolekcją z punktu widzenia genetycznego różnorodną. Znajdują się w niej: epigramaty 

– w sensie właściwym, ponadto anakreontyki, emblemat, próby sonetu, bajka, gadka, epitafia, 
modlitwy, raki, erotyki, obscena, wierszowane anegdoty, oda. Na ten temat zob. J. P e l c: wstęp 
w: J. K o c h a n o w s k i, Fraszki, s. LXXII–CIV; Fraszka polska XVI wieku terenem kształtowania 
się liryki nowożytnej. W zb.: Studia z teorii i historii poezji. Seria 1. Red. M. G ł o w i ń s k i. Warsza-
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W y r ó ż n i k i e m  świadczącym o „suwerenności” gatunku, zdaniem Jana Trzyna-
dlowskiego, miałoby być spointowanie pojęć, uwidoczniające się zarówno w jego 
odmianie poważnej, jak i narracyjnej 33. W kwestii r ó ż n o r o d n o ś c i  g e n o l o-
g i c z n e j  kolekcji zabrała głos Skwarczyńska, konstatując, że rozmaitość formal-
na fraszek to w gruncie rzeczy wyraz, zamierzonej przez autora, sui generis rene-
sansowej „karnawalizacji”:

na strukturę fraszek nałożone zostały – w roli kostiumów karnawałowych – struktury innych drobnych 
gatunków literackich; zwykle w pełni swych strukturalnych właściwości, niekiedy tylko z niektórymi 
z nich lub nawet z aluzjami w nich do ich cech istotnych 34.

W dawniejszych i współczesnych badaniach daje o sobie znać również koncep-
cja, wedle której Fraszki to typ kolekcji poetyckiej gromadzącej teksty niewielkich 
rozmiarów, określane z nadania poety „fraszkami”, a wzorowanej na starożytnych 
a n t o l o g i a c h  e p i g r a m a t ó w. Roman Krzywy, przedstawiając argumenty za 
epigramatycznością kolekcji, mówi o zaanektowaniu różnych gatunków do zbioru 
objętego wspólną nazwą:

Gdy [...] rozpatrujemy zbiór w kontekście jego programu literackiego, przyjdzie powtórzyć za Clau-
de’em Backvisem, że „Fraszki miały wyposażyć młodą literaturę w języku polskim w dzieło przypomi-
nające tematyką i strukturą Antologię grecką, bardzo wysoko cenioną á...ñ przez humanistów”, a zatem 
stanowić rodzimy odpowiednik zbioru epigramatów wzorowany poniekąd na najsłynniejszej podówczas 
kolekcji antycznej, ale uwzględniający również anakreontyki, tom poetycki Katullusa czy epigramatycz-
ną księgę Marcjalisa 35.

Posłużenie się kategorią zbioru 36 przy typologicznym pojmowaniu jej kompo-
nentów 37 wydaje się pozytywnym rozwiązaniem genologicznego sporu – nie tylko 
dlatego, że pozwala lokalizować fraszkę w obrębie legitymujących się antyczną 
genezą klasy utworów epigramatycznych (bez niepotrzebnego mnożenia bytów), ale 

wa 1967 (wersja zmieniona w: P e l c, Europejskość i polskość literatury naszego renesansu). – 
S k w a r c z y ń s k a, Aspekt genologiczny „Fraszek” Jana Kochanowskiego, s. 69–86.

33 J. T r z y n a d l o w s k i, O fraszce. W: Sztuka słowa i obrazu. Studia teoretycznoliterackie. Wrocław 
1982. 

34 S k w a r c z y ń s k a, Aspekt genologiczny „Fraszek” Jana Kochanowskiego, s. 71–72.
35 K r z y w y, op. cit., s. 14–15.
36 Z propozycją aneksji kategorii z b i o r u  p o e t y c k i e g o  do badań literackich wystąpiła S k w a r-

c z y ń s k a  (Aspekt genologiczny „Fraszek” Jana Kochanowskiego), choć przyświecały jej nieco inne 
cele. Badaczka pisała: „Wobec tak zasadniczych aspektów fraszek, jak i rozmaitość, i ich parcie 
ku objęciu wszystkości, czyż można pozostawić obecności tych aspektów teorię fraszki? Ale przecież 
ani rozmaitość, ani wszystkość – mimo iż tak dla fraszki istotne – nie są uchwytne w p o j e d y n-
c z y c h  fraszkach. Aby dostrzec ich istotność i doniosłość pro bono teorii literatury, trzeba spojrzeć 
na większą ich liczbę, a więc na ich z b i ó r. W konsekwencji trzeba nareszcie – przy tak nawet 
»niewygodnej« okazji – wprowadzić do teorii literatury jako obiekt badawczy nieobecny w niej dotąd 
zbiór, ową nową jednostkę literacką powstałą na określonych, a dotąd nie zbadanych zasadach, 
indywidualną jednostkę gatunkową, całostkę samoistną” (s. 67).

37 Szerzej na temat p o j ę ć  t y p o l o g i c z n y c h  w naukach humanistycznych, sztuce i genologii 
zob. S. J. G ą s i o r o w s k i, Metoda typologiczna w badaniach nad sztuką. „Przegląd Historii Sztu-
ki” 2 (1930–1931). – I. L a z a r i - P a w ł o w s k a, O pojęciu typologicznym w humanistyce. „Studia 
Filozoficzne” 1958, z. 4. – S. S a w i c k i, Gatunek literacki: pojęcie klasyfikacyjne, typologiczne, 
politypiczne. W zb.: Polska genologia literacka.
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przede wszystkim – ponieważ jest to rozstrzygnięcie bliskie zamierzeniom artystycz-
nym oraz ideowym mistrza z Czarnolasu.

Nie bez znaczenia dla renesansowego poety pozostaje biesiadny wydźwięk ko-
lekcji. To druga, nie mniej istotna cecha, wiążąca fraszkę ze skolionem. W wierszu 
Na swe księgi, który należy uznać za programowy dla całego tomu, poeta sugeruje, 
że traktuje Fraszki jako typ kolekcji poetyckiej o określonej d o m i n a n c i e  t e-
m a t y c z n e j. Twórca wyraźnie przeciwstawia zagadnienia żartobliwe, biesiad- 
ne, niekiedy frywolne – stanowiące główny przedmiot jego zbioru – tematom przy-
sługującym poezji epickiej: „Nie dbają moje papiery / O przeważne bohatery / [...] 
/ Ale śmiechy, ale żarty / Zwykły zbierać moje karty. / Pieśni, tańce i biesiady / 
Schadzają się do mnie rady” (Fr. I 2, w. 1–8). Posługując się z kolei compositum 
„fraszkopis” w znaczeniu deprecjonującym, choć niepozbawionym autokokieterii, 
Kochanowski tłumaczy, iż zasłużył na takie miano, ponieważ jego pióro było zbyt 
nieudolne, aby sprostać wymogom warsztatu epickiego („bom nie mógł ani bojom, 
ani mężom zdołać”, Fr. III 73: Do Mikołaja Fáirlejañ, w. 8). Poeta stylizuje się na 
wesołka, który zabawia fraszkami grono kompanów („Przy fraszkach mi zawżdy 
naleją, / A to w niwecz co się śmieją” (Fr. I 2: Na swoje księgi, w. 11–12). Niejedno- 
krotnie twórca wpisuje się ze swoimi wierszami w ogólny nastrój towarzyskiej roz-
rywki: „Pijane moje rymy, bo i rad sam piję, / Nie mierzi mię biesiada, nie mierżą 
mnie żarty, / Podczas i czepiec, więc też pełne tego karty” (Fr. III 17: O swych ry-
miech, w. 2–4). Biesiada, jak wielokrotnie przekonuje czarnoleski autor, jest dosko-
nałą okazją do rozkoszowania się nie tylko trunkami, lecz także poezją i śpiewem.

Polski poeta adaptuje znany od starożytności intelektualny ideał uczty, podczas 
której „śmiechu więcej niż potraw”, sięgając po antyczne wzorce literackie, w tym 
po sympotyczną muzę Anakreonta. Nie bez pewnej dumy mówi o tym w jednej 
z fraszek:

Anakreon, zdrajca stary,
Nie masz w swym łotrostwie miary.
Wszytko pijesz, a miłujesz
I mnie przy sobie zepsujesz.
Już cię moje strony znają
I na biesiadach śpiewają;
Dobra myśl nigdy bez ciebie.
         (Fr. II 46: Do Anakreonta, w. 1–7)

Liczne deklaracje o konwiwialnym charakterze utworów należących do czarno-
leskiej kolekcji skłaniają, by przyjrzeć się uważniej s y t u a c y j n y m  u w a r u n-
k o w a n i o m  fraszek.

Nie ulega wątpliwości, że każdy gatunek poetycki ma pewien model sytuacji 
komunikacyjnej. Taki stan rzeczy może być zarówno wynikiem „okolicznościowej” 
genezy formy literackiej, jak i kwestią czystej projekcji sytuacji życiowej, dokonanej 
przez autora 38. Janusz Sławiński, definiując fraszkę, wskazywał na istotną cechę, 

38 Zob. E. B a l c e r z a n: Sytuacja liryczna – propozycja dla poetyki historycznej. W zb.: Studia z hi-
storii i teorii poezji. Seria 2. Red. M. G ł o w i ń s k i. Warszawa 1970; Przez znaki. Granice autonomii 
sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej. Poznań 1972, s. 132–194. Podobna 
zasada, skupienie wokół czynników „życiowych”, warunkujących gatunki, pojawia się również 
w teorii S. S k w a r c z y ń s k i e j  (Systematyka zjawisk rodzajowych twórczego słowa. „Sprawoz-
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jaką odznaczała się ona w dawnych wiekach, cechę, która z czasem uległa mody-
fikacji:

Dawna fraszka operowała przede wszystkim d o w c i p e m  s y t u a c y j n y m, miała często charak-
ter z a b a w n e j  s c e n k i  opowiedzianej wierszem, współcześnie opiera się głownie na dowcipie języ-
kowym [...] 39.

Pewne uściślenie tej formuły przynoszą obserwacje Janiny Abramowskiej. 
Uczona, koncentrując się na aspekcie komunikacyjnym czarnoleskiej kolekcji, 
zauważa:

B i e s i a d a  s t a n o w i  w e  F r a s z k a c h  s w e g o  r o d z a j u  m o d e l  s y t u a c j i  k o m u n i-
k a c y j n e j, określa obraz nadawcy i odbiorców oraz szczególne między nimi relacje, stwarza pewien 
styl i pewien punkt widzenia, który pozwala poruszać rozmaite, również najpoważniejsze tematy z uro-
czą ironią, dystansem i swoistą dezynwolturą 40.

Ogląd występujących w poszczególnych utworach sytuacji komunikacyjnych 
umożliwia wskazanie istniejących w nich określonych w y r ó ż n i k ó w  s y m p o-
t y c z n ych. Ważnym elementem w czarnoleskiej kolekcji poetyckiej jest przestrzeń. 
Fraszki to teksty, w których dialogi często prowadzone są w wyraźnie zarysowanej 
k o n w i w i a l n e j  s c e n e r i i. Nierzadko rozmowa odbywa się wśród grupy osób 
skupionej wokół stołu. Bohater jednego z wierszy zaprasza swojego sąsiada do 
uczty: „Przeto siądź za stół, mój dobry sąsiedzie, / Boś dawno bywał p r z y  t a k i e j 
b i e s i a d z i e” (Fr. I 10: Do Pawła, w. 11–12). W innej fraszce kieruje upomnienie 
do współtowarzysza: „Milczycie w o b i a d, mój panie Konracie, / Czy tylko  
na chleb gębę swą chowacie?” (Fr. I 25: Do Konrata). W utworze Na gospodarza 
(Fr. I 52) gość czyni wyrzut gospodarzowi: „P o s a d z i ł e ś  m i ę  wprawdzie nie 
nagorzej, / Ale by trzeba mięsa dawać sporzej; / [...] / Diabłu się godzi takowa 
biesiada, / Gościem czy świadkiem ja twego obiada?” (w. 1–6). Na sytuację wza-
jemnego towarzyskiego przebywania zdają się wskazywać także inne elementy, np. 
wyrazy nazywające czynność wspólnego siedzenia, jak we fraszkach Do Baltazara 
(„Nie dziw, żeć głowa, Baltazarze, chora, / S i e d z i a ł e ś  wedle głupiego doktora”, 
Fr. I 72) czy O Kachnie („A ja powiadam, g d z i e  n a s  d w o j e  s i ę d z i e, / tam 
pewna łaźnia, mówię, łaźnia będzie”, Fr. I 35, w. 3–4).

Z paradygmatem przestrzeni nieodłącznie wiąże się paradygmat czasu. Frasz-
ki to poezja w dużej mierze należąca do p o r y  n o c n e j  – okresu zarówno wypo-
czynku, jak i miłej zabawy, kończącej dzienne aktywności 41. W paradygmacie 
temporalnym mieści się i sam temat czarnoleskiego wiersza. Jego materią są 
głównie r o z r y w k a, t r u n e k  i  a m o r y. Wszystkie te uciechy wymienia podmiot 
wiersza, gdy wspomina swojego kompana, doktora, który potrafił wypróbowanymi 

dania z Czynności i Posiedzeń PAU” 1946, t. 47, nr 5). Ostateczny kształt teorii zob. S k w a r- 
c z y ń s k a, Wstęp do nauki o literaturze, t. 3, passim.

39 J. S ł a w i ń s k i, Fraszka. Hasło w: G ł o w i ń s k i, K o s t k i e w i c z o w a, O k o p i e ń - S ł a w i ń s k a, 
S ł a w i ń s k i, op. cit., s. 166.

40 J. A b r a m o w s k a, Jan Kochanowski. Poznań 1994, s. 100.
41 Na wyraźne rozgraniczenie tych dwóch elementów doby wskazał Kochanowski w pieśni XXIV z ksiąg 

pierwszych: „Zegar, słyszę, wybija, / Ustąp, melankolija! / Dosyć na dniu ma statek, / Dobrej 
myśli ostatek” (w. 1–4). Cyt. z wyd.: J. K o c h a n o w s k i, Pieśni. W: Dzieła polskie, t. 1, s. 304.
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sposobami uleczyć chorobę nie tylko ciała, ale i ducha („na dobrą myśl masz for-
telów wiele: / Wino, lutnią, podwikę; to mi to wesele”, Fr. II 87: Do doktora, w. 3–4). 
Nie brak też we fraszkach niedyskrecji obyczajowych. Wspomnienia z pory nocnej 
stają się za dnia okazją do żartów („Nie trzeba mi się wiele dowiadować, / Kędy ty 
chodzisz, doktorze, miłować, / Bo która z tobą wieczór pobłaznuje, / Każda naza-
jutrz piżmem zalatuje”, Fr. II 49: Do doktora).

W s p ó l n o t a  z a c h o w a ń  i  p o s t a w  łączy fraszkowe „my” liryczne i jed-
nocześnie oddziela od tych, którzy znajdują się „na zewnątrz” kręgu przyjaciół. To 
kolejny paradygmat, który dobrze uwidocznia się w wierszu Za pijanicami: „Ziemię 
deszcz pije, ziemię drzewa piją, / Z rzek morze, z morza wszytki gwiazdy żyją. / Na 
nas nie wiem, co ludzie upatrzyli, / Dziwni im, żeśmy się napili” (Fr. I 57). Tak samo 
istotnymi obok solidarności „siłami skupienia” grupy towarzyskiej są równość 
i „dobra wola”, o czym przekonują wiersze Na butnego (Fr. I 25) czy Na hardego 
(Fr. I 56). Bywa, że trwałość wspólnoty biesiadnej zostaje naruszona przez śmierć 
któregoś z jej członków, „dobrych towarzyszy”. Fakt ten zobowiązuje do wspomnie-
nia wiernego kompana i staje się okazją do refleksji nad umykającym czasem: 
„Wczoraj pił z nami, a dziś go chowamy” (Fr. I 32: O tymże [Eptafijum Kosowi ], w. 1).

Czarnoleskie wiersze ujawniają kontekst biesiadny nierzadko poprzez użycie 
przez nadawcę nazw czynności twórczych. Niekiedy podmiotem wiersza jest o s o-
b a  o p o w i a d a j ą c a  h i s t o r i e  i zabawiająca w ten sposób zebrane towarzystwo: 
„Proszono jednej wielkimi proźbami, / Nie powiem, o co, zgadniecie to sami” (Fr. I 55: 
O gospodyniej, w. 1–2); „Ba, jeszcze raz, Marcinie! W i ę c  p o w i e m, tak było” 
(Fr. III 85: Marcinowa powieść, w. 1); Chcecie li słuchać, p o w i e m  w a m  s w e 
z d a n i e” (Fr.dod. áŹle dopijać się przyjacielañ, w. 1).

Odwrotnym w stosunku do przedstawionego sposobem ewokowania momentów 
wspólnego przebywania, zabawy jest użycie w wierszu nazwy czynności percepcyj-
nych (lub projektujących takie czynności), która sugeruje b e z p o ś r e d n i ą 
o b e c n o ś ć  „t y” l i r y c z n e g o: „J u ż  m i  g o  n i e  c h w a l, co to przy biesiedzie / 
Z zwycięstwy na plac i z walkami jedzie” (Fr. I 56: Na butnego, w. 1–2); „Jesli nie 
grzeszysz, j a k o  m i  p o w i a d a s z, / Czemu się, miła, tak często spowiadasz?” 
(Fr. I 67: Na nabożną). Zwracając uwagę na ten specyficzny typ komunikacji, Abra-
mowska mówi o replikach wyjętych z towarzyskich rozmów, w których „poeta 
zwraca się do adresata tak, jakby ten siedział obok niego przy stole” 42.

Nie sposób nie wspomnieć pojawiających się we fraszkach licznych a p o s t r o f 
d o  w s p ó ł t o w a r z y s z y  („Wy tedy, co kto lubi, moi towarzysze, / Pijcie, grajcie, 
miłujcie – Jan fraszki niech pisze”, Fr. II 39: Na fraszki, w. 5–6), gospodyń („Ciebie 
zła lwica w ogromnej jaskini / Nie urodziła, m o j a  g o s p o d y n i”, Fr. I 67: Do 
gospodyniej, w. 1–2), gospodarzy („Rad się widzę u ciebie, gospodarzu miły, / Ale 
wypić tak wiele nie mej słabej siły”, Fr. I 23: Do gospodarza, w. 1–2). Szczególnym 
typem komunikacyjnym w wierszach, charakterystycznym dla towarzyskiego con- 
vivium, jest s y t u a c j a  d i a l o g u. Najdoskonalszą realizację tego modelu znaj-
dujemy w dwóch fraszkach: Przymówka chłopska (Fr.dod.), a także O doktorze 
Hiszpanie (Fr. I 79). Oba teksty są niemal w całości dialogami wesołych kompanów.

42 A b r a m o w s k a, op. cit., s. 107.
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Liczne wzmianki zawarte w samym zbiorze Fraszek (prawdziwe lub będące li-
teracką mistyfikacją) sugerują „ż y c i o w o - p r a k t y c z n y” c h a r a k t e r  f r a s z-
k i. Na czym on polega? W wierszu Na swe księgi do Łaskiego Kochanowski prze-
konuje, że z góry p r o j e k t u j e  o k r e ś l o n e g o  o d b i o r c ę: „Fraszki [...] dla 
dobrych towarzyszów piszę” (Fr.frag. á8ñ, w. 2) 43, a nie – iż ofiarowuje Fraszki 
„nikomu, albo raczej wszytkim” 44, jak czynił to w przypadku Pieśni. Można domnie-
mywać, że chodzi tu o uczestników wspólnej zabawy. Zapewne podobnego odbior-
cę miał na względzie wydawca zbioru, Jan Januszowski, który przygotowując 
przedruk kolekcji wierszy poety nieżyjącego od pięciu lat, wydzielił z niej osiem 
mniej przyzwoitych tekstów, przeznaczając je „dobrym towarzyszom g’woli” 45.

Nie bez znaczenia są teksty zawierające scenki rodzajowe, w których mowa 
o rękopiśmiennym obiegu i społecznym odbiorze fraszek: „Nie dar jaki kosztowny, 
ale co przemogę, / D a m  c i  p a r ę  w i r s z y k ó w, Mielecki, na drogę” (Fr. I 45: 
Do Mikołaja Mieleckiego, w. 1–2); „Nie wiem, podobnoli to co ku rozumowi / p o-
s y ł a ć  (a źle rzec) fraszki doktorowi” (Fr. II 22: Do doktora, w. 1–2). Niejednokrot-
nie wspomina się we fraszkach także o reakcji odbiorców na wiersze. Choć poeta 
przekornie przestrzegał współczesnych, zwłaszcza szacowne persony, aby unikali 
okazji do stawania się bohaterami jego niepoważnych utworów („Strzeż się moich 
fraszek, mój dobry starosta”, Fr. III 60: Do starosty, w. 1), mimo to odbiorcy pra-
gnęli jego konwiwialnej twórczości. Niektórzy, sugeruje Kochanowski, chcieli mieć 
udział nawet w postawaniu tej poezji, dostarczając mu pomysłów, jak tytułowy 
doktor, do którego zwraca się autor: „Mówiłem ci, nie noś mi tych fraszek, dokto-
rze, / Które tam czasem słyszysz w biskupiej komorze, / Bo fraszek, jako sam wiesz, 
mam z potrzebę doma”, Fr. II 35: Do doktora, w. 1–3). Wolno przypuszczać, że 
fraszki były nie tylko powszechnie znane, ale i prezentowane w trakcie towarzyskich 
spotkań 46.

43 Na ten temat zob. A b r a m o w s k a, op. cit., s. 24.
44 K o c h a n o w s k i, Pieśni, s. 261.
45 Zob. M. R. M a y e n o w a, J. W o r o n c z a k, Dotychczasowe wydania zbiorowe dzieł Jana Kocha-

nowskiego. W: J. K o c h a n o w s k i, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. Tom wstępny: Wprowadze-
nie wydawnicze. Wrocław 1983, s. 13. Rzekoma reakcja Kochanowskiego na usunięcie ze zbioru 
wybranych fraszek zob. ibidem, s. 166–169. Na temat zaplecza klasycznego tej wypowiedzi zob. 
J. A x e r, Rola literatury łacińskiej w polskojęzycznej twórczości Jana Kochanowskiego. W zb.: Jan 
Kochanowski i kultura odrodzenia. Red. Z. L i b e r a, M. Ż u r o w s k i. Warszawa 1985, s. 115–117.

46 O tym, że wierszyki królewskiego sekretarza, nim zyskały ostateczny szlif oraz znalazły swoje sta-
łe miejsce w tomiku poetyckim, krążyły w środowisku dworskim i były dobrze znane, świadczą 
przytoczenia fragmentów wierszy w Linguae Polonicae institutio Statoriusa Stojeńskiego oraz rela-
cje Górnickiego w Dworzaninie. Z późniejszych, głównie już XVII-wiecznych przekazów wynika, że 
Jan z Czarnolasu mógł brać udział w zgromadzeniach słynnej wówczas Rzeczypospolitej Babińskiej, 
która rozpoczęła swoją działalność pod koniec lat sześćdziesiątych XVI wieku. O tym, iż był „w tym 
cechu znaczny / Miodopłynny pisorym Kochanowski zacny”, wspomina w swoim wierszu 
J. A. K m i t a  (cyt. za: M. K o r o l k o, Jana Kochanowskiego żywot i sprawy. Materiały, komenta-
rze, przypuszczenia. Warszawa 1985, s. 136). Podobnie informację na temat udziału Kochanow-
skiego w babińskich biesiadach przekazał ówczesny wykładowca Uniwersytetu Krakowskiego – 
B. W r z e ś n i a n i n. W utworze Carmen ad Hospitem de iure babinensium antiquissimo propter 
convivii Hilaritatem zapewniał, że wszystko to działo się bez ujmy dla sławy księcia poetów (zob. 
Akta Rzeczypospolitej Babińskiej według oryginalnego rękopisu. „Archiwum do Dziejów Literatury 
i Oświaty w Polsce” 1885, t. 8, s. 34). Wobec kolektywnego przeznaczenia fraszek interesujące 
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O czym szepcze Lipa?

Istnieje w zbiorze Fraszek nadbudowany nad słownikiem ogólnym szczególny język 
drugiego stopnia, który pod wieloma względami zdradza konwiwialny charakter 
kolekcji. Na tle wierszy o towarzysko-zabawowych okolicznościach komunikacyj-
nych, gdzie instancją nadawczą lub odbiorczą są biesiadnicy (gospodarze, goście – 
czasem wymienieni tylko w tytule), wyjątkowe znaczenie zyskują utwory skierowa-
ne „do gościa”. Badacze w komentarzach do zbioru i edycji sugerują, że chodzi 
o czytelnika 47, ale nie zauważają, iż „gość” – jako określenie przenośnie – może 
stanowić semantyczną grę z biesiadnym charakterem antologii poetyckiej. Obser-
wacja pokazuje, że czytelnik w niektórych wierszach zbioru podlega Proteusowej 
przemianie. Tylko we fraszkach okalających cykl Do gościa jest on rzeczywiście 
nabywcą zbiorku i jego lektorem, w kolejnych zaś wierszach adresat zwany tym 
imieniem to raz przybysz, innym razem – uczestnik biesiady. W ostatnim wierszy-
ku na powrót staje się zwykłym lektorem.

Na samym progu swojej kolekcji fraszek poeta pomieścił takie słowa:

Jeśli darmo masz te książki,
A spełna w wacku pieniążki,
Chwalę twą rzecz, g o ś c i u  b r a c i e,
Bo nie przydziesz ku utracie;
Ale jeśliś dał co z taszki,
Nie kupiłeś jedno fraszki.
                        (Fr. I 1: Do gościa)

Wypowiedź ta określa, jak się zdaje, założonego przez podmiot czynności twór-
czych odbiorcę tomu, który nazwany został tu „gościem” oraz „bratem”. Znamien-
ne jest to, że sformułowaniem „brat” posługuje się twórca czarnoleski w zbiorze 
Fraszek tylko w stosunku do przyjaciół, „dobrych towarzyszy” (I 68, III 45, III 62). 
Poeta przekonuje swego przyjaciela, iż nie warto każdej zasłyszanej dykteryjki od 
razu włączać do fraszek („B r a c i e, by się to wszytko pisać miało, / Już by mi 
dawno papieru nie stało”, Fr. I 68: O Staszku, w. 3–4). Innym razem bohater wier-
sza, poszukując gospodarza, który zaprosił go na biesiadę, a kiedy nadeszła jej 
pora, umknął, pyta: „Powiedz mi, gdzie się chowasz, b r a c i e  Stanisławie, / Bom 
cię tak długo szukał, ażem ustał prawie”, Fr. II 62: Do Stanisława, w. 1–2). Zapew-
ne tego samego towarzysza indaguje o to, czy kolejną noc przepędził na zabawach 
(„Kto pija do północy, b r a c i e  Stanisławie [...]”, Fr. III 45: Do Stanisława, w. 1). 

wydaje się pytanie o ich przystosowanie do tej roli, wpisanie w (przynajmniej niektóre) wiersze 
„projektu wykonawczego”. Na temat użyteczności tej kategorii w literaturze, a szczególnie w geno-
logii zob. J. Z i o m e k, Projekt wykonawcy w dziele literackim a problemy genologiczne. W: Powi-
nowactwa literatury. Studia i szkice. Warszawa 1980.

47 Zob. P e l c, Kochanowski, s. 368. – S. Ł e m p i c k i, Fraszki łacińskie Jana z Czarnolasu. W: Re-
nesans i humanizm w Polsce, s. 171. Zob. też K o c h a n o w s k i, Fraszki, s. 3 (przypis do tytułu). 
„Gość” to neosemantyzm utworzony przez Kochanowskiego. Warto zauważyć, że polszczyzna wie-
ku XVI nie zna takiego określenia „lektora”. Zob. Gość. Hasło w: Słownik polszczyzny XVI wieku. 
T. 8. Red. M. R. M a y e n o w a. Wrocław 1974. – Gość. Hasło w: Słownik polszczyzny Jana Kocha-
nowskiego, t. 1. Tego sformułowania użył Kochanowski jeszcze w stosunku do czytelnika w utwo-
rze rekomendującym łaciński słownik J. Mączyńskiego: „Wielką mieć pomoc z tych ksiąg, gościu, 
będziesz, / Gdy nad łacińskim językiem usiędziesz” (Fr.dod. áNa słownik Jana Mączyńskiegoñ, w. 3–4).
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Posługiwanie się w wierszach Do czytelnika tym samym sformułowaniem, którego 
używał poeta w stosunku do kompana, towarzysza biesiad, wiązać się może z ma-
nifestowaniem r ó w n o ś c i  i  s o l i d a r n o ś c i  między odbiorcą a podmiotem 
zbioru. Określenie to również odsyła do dawnej etykiety językowej. Wskazuje na 
egalitaryzm towarzyski, chęć „pobratania się” poety z lektorem fraszek. Staro- 
polski model grzeczności miał niezwykle rozbudowaną tytulaturę, jednakże sfor-
mułowanie „bracie” vel „panie bracie” należało do zwrotów adresatywnych, uży-
wanych wyłącznie przez równych w stosunku do równych, czyli wśród braci 
szlacheckiej 48.

Apostrofa do gościa pojawia się w księdze I mniej więcej co 35 fraszek. Gospo-
darz ani na chwilę nie zapomina o swoim czytelniku; troszczy się o niego, co jakiś 
czas kierując doń apostrofy. Z czasem jednak utożsamienie gościa z czytelnikiem 
schodzi na dalszy plan. Zwykły lektor przejmuje funkcję prawdziwego gościa, po-
czątkowo „uczestnika” fraszkowych labiryntów. Bywa np., że zwrot do odbiorcy, 
charakterystyczny dla epicedium 49, wpisuje się w ciąg apostrof do gościa. Bohate-
rowie spod Sokala apelują do gościa-przybysza: „Nie masz przecz, g o ś c i u, łzez 
nad nami tracić, / Taką śmierć mógłbyś sam drogo zapłacić” (Fr. I 77: Na sokalskie 
mogiły, w. 3–4). W innych fraszkach przemawiają Safona („Nie sądź mnie za umar-
łą, g o ś c i u  m ó j  m i ł y, / Śpiewaczki mityleńskiej z tej to mogiły”, Fr. II 54: 
Z greckiego, w. 1–2) i Dydona („G o ś c i u, własną twarz widzisz przeważnej Dydony, / 
Obraz pozorny, obraz pięknie wystawiony”, Fr. III 3: Do gościa, w. 1–2).

Wśród utworów, w których instancją odbiorczą jest gość, znajduje się grupa 
wierszy Na lipę. Trzy tak zatytułowane teksty rozmieścił Kochanowski w swoim 
zbiorku z niemalże matematyczną precyzją – na początku księgi II (fraszka 6) oraz 
księgi III (fraszki 6 i 7). Julian Krzyżanowski zwracał uwagę na wzajemne powią-
zanie tych utworów oraz na ich szczególną funkcję w czarnoleskim zbiorze. Badacz 
pisał:

Cykl ten zbudowany jest również według zasady „labiryntu”, fraszki bowiem o lipie, umieszczone 
na początku księgi III, wiążą się bardzo ściśle z fraszką Na lipę (II 6), przerzuconą na początek księgi II 50.

48 Zob. np. Z. K u c h o w i c z, Obyczaje i postacie Polski szlacheckiej XVI–XVIII wieku. Warszawa 1993, 
s. 26. – J. S. B y s t r o ń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII. Wstęp J. T a z b i r. 
T. 1. Warszawa 1994, s. 173.

49 S. Z a b ł o c k i  (Antyczne epicedium i elegia żałobna. Geneza i rozwój. Wrocław 1965, s. 33) za-
uważa, iż chwyt przemowy zmarłego do żyjących można spotykać w inskrypcjach wierszowanych 
od VI wieku p.n.e.

50 J. K r z y ż a n o w s k i, Fraszki czarnoleskie. W: Poeta czarnoleski. Studia literackie. Wybór, oprac. 
M. B o k s z c z a n i n, H. K a p e ł u ś. Wstęp T. U l e w i c z. Warszawa 1984, s. 178. (Pierwodruk: 
wstęp w: Fraszki w wyborze. Warszawa 1969). Słuszna wydaje się także sugestia J. M a l i c k i e-
g o  (Poety czarnoleskiego zabawa z czytelnikiem. W zb.: Jan Kochanowski. Twórczość i recepcja. 
Red. J. Z. N o w a k. T. 1. Katowice 1985) – może z wyjątkiem konstatacji na temat fabularnego 
charakteru czarnoleskiej kolekcji – uczyniona na marginesie właściwych rozważań o zabawach 
czarnoleskiego twórcy z czytelnikiem, a dotycząca związku fraszek Do gości i Na lipę: „Cykl Do 
gościa układa się wręcz w niby-fabułę. By tego dowieść, wystarczy przeczytać wszystkie fraszki 
w kolejności, w jakiej występują, przy czym zakresy znaczeń między obydwiema postaciami bywa-
ją mieszane. T a  n i b y - f a b u ł a  s t a j e  s i ę  t e ż  k l u c z e m  d o  w y j a ś n i e n i a  z a g a d k i 
f r a s z e k  N a  l i p ę, symetrycznie, po dwie [!], rozłożonych w księgach: drugiej i trzeciej” (s. 38).

I-1.indd   18 2018-03-14   12:26:30



JAROSŁAW BEDYNIAK   Semantyka nazwy „fraszka” a konteksty kulturowe 19

Na istotną rolę fraszek „lipowych” w całej kolekcji poetyckiej wskazał także 
Jacek Sokolski 51. Usytuowana w sercu zbiorku „Filyra” potraktowana została przez 
badacza jako matka „nauczonego” Chirona 52. Widziano w niej ponadto alter ego 
samego poety 53, „patronkę układanych pod nią »wirszów«” 54, „symbol [...] twórczo-
ści” Kochanowskiego 55. Niejednokrotnie stawiano pytanie, na ile istniała ona real-
nie, a na ile była konstruktem poetyckim, który mógł powstać pod wpływem topi-
ki literackiej czy też wyobraźni samego twórcy 56.

O historyczności czarnoleskiej Filyry przekonują zarówno źródła historyczne, 
jak i tradycja literacka 57. Istnienie opiewanego przez Kochanowskiego drzewa zda-
je się potwierdzać współczesny mu poeta, Andrzej Trzecieski, który w wierszu 
Thaliae Tricesii ad clarissmum virum Ioannem Cochanovium, wychwalając etos 
ziemiański najwybitniejszego z pieczętujących się herbem Korwin, wspomina też 
o elementach topografii jego czarnoleskiej Arkadii:

i ty, wdzięczny Kochanowski, sarmacki Tybullu, umiłowałeś sobie swobodne życie. Tutaj nie trawi cię 
ambicja, która króluje na wielkich dworach, nie dręczy żądza dumnych bogactw. Wieś cię cieszy i chłod-
ny gaj, i chłodne ustronia nimf nad wodami łagodnie szumiącego potoku, i nie budzący zawiści plon 
z ojcowskiego zagona, i s t ó ł  p r o s t y  p o d  t w ą  l i p ą. Tu sny lekkie, gdyż nie nęka cię żadną troską 
ani nadzieja, ani strach 58.

51 J. S o k o l s k i, Lipa, Chiron i Labirynt. Esej o „Fraszkach”. Wrocław 1998. M. Ł o j e k  (Jan Kocha-
nowski w edukacji uczniów w latach 1564–1584. Bydgoszcz 2003, s. 20) dosłuchał się we fraszkach 
Na lipę krytycznych głosów czytelników o dziełach poety. Zob. też drobne wzmianki na temat 
omawianych fraszek w pracach J. P e l c a: Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, 
s. 497–499; W „Czarnolesie” i „Czarnym Lesie”. W zb.: Jan Kochanowski. Interpretacje. Red. 
J. B ł o ń s k i. Kraków 1989, s. 219–220.

52 S o k o l s k i, op. cit., passim.
53 Zob. P e l c, wstęp w: K o c h a n o w s k i, Fraszki, s. 118, przypis do w. 5–6.
54 K r z y ż a n o w s k i, op. cit., s. 180.
55 K o r o l k o, op. cit., s. 131.
56 Niewielką rolę odegrała lipa jako motyw w literaturze staropolskiej przed Kochanowskim (twórczość 

M. Reja oraz pieśń ludowa, o której wspomina Ł. Górnicki) – zob. P e l c, Kochanowski, s. 96, 
362–363. – S o k o l s k i, op. cit., s. 50–52. Na temat poetyckich drzew w arkadiach twórców staro-
polskich (m.in. u Kochanowskiego) zob. J. K o t a r s k a, „Co lipie do wirszów?” Drzewa arkadii 
ziemiańskiej. W zb.: Literacka symbolika roślin. Red. A. M a r t u s z e w s k a. Gdańsk 1997.

57 Najpełniejszą dokumentację źródłową dotyczącą losów historycznych i literackich czarnoleskiej 
lipy zawierają prace T. P a l a c z a: Czarnolas Jana Kochanowskiego. Lublin 1986, s. 110–114; 
Człek Boże igrzysko. Jan Kochanowski w Radomskiem. Radom 1998, s. 62. Zob. też K. W. W ó j-
c i c k i, Szczątki domu Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie. „Tygodnik Ilustrowany” 1869. 
Obecnie w miejscu, w którym miała stać legendarna lipa, znajduje się obelisk (zob. P a l a c z, 
Czarnolas Jana Kochanowskiego, s. 114–117. – A. S. T r a c z y k, Kochanowscy i Czarnolas. Prze-
wodnik historyczno-krajoznawczy. Lublin 2000, s. 72). Krótki wybór późniejszych wierszy (m.in. 
J. Słowackiego, J. Wittlina, J. Iwaszkiewicza, L. Staffa) poświęconych poetyckiemu drzewu z Czar-
nolasu daje kryptoantologia, zamieszczona w książce: Jan Kochanowski. Życie – twórczość – epoka. 
Wybór, wstęp B. N a d o l s k i. Wyd. 3. Warszawa 1966, s. 275–316. Zob. też A. S t a n i s z e w s k i, 
„Nasz kochany Jan Kochanowski”. Tradycja czarnoleska w zaborze pruskim 1795–1939. Warszawa 
1988, s. 83, 150–151.

58 A. T r z e c i e s k i, Dzieła. T. 1: Carmina / Wiersze łacińskie. Oprac. J. K r ó k o w s k i. Wrocław 
1958, s. 245–247. Tekst i komentarz do niego także w: Cochanoviana. T. 2: Materiały do dziejów 
twórczości Jana Kochanowskiego z lat 1551–1626. Wyd., oprac. M. K o r o l k o. Wrocław 1986, 
s. 54–57.
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Nie wszyscy badacze (tak jak Mirosław Korolko) dostrzegli w tym zwięzłym te-
stimonium Trzecieskiego o prostym stole w cieniu lipy okruch z ziemiańskiego życia 
znakomitego staropolskiego poety 59. Pelc widzi tu czysto literacką aluzję, ślad re-
cepcji utworów Na lipę, które mogły być znane jeszcze przed publikacją w kręgu 
znajomych twórcy z Czarnolasu 60. Nie ulega jednak wątpliwości, że tak chętnie 
komentowane fraszki pozostają kluczowe dla wymowy ideowej całej kolekcji – tak-
że dlatego, iż „gość”, który raz jest czytelnikiem zbiorku, innym razem „uwikłanym” 
w labirynt „rozmówcą” fraszkowych bohaterów, właśnie w tych utworach staje się 
gościem w zwykłym tego słowa znaczeniu. Sama Lipa zaprasza, aby przybysz ze-
chciał odpocząć w jej cieniu. Zdradza mu też pewne tajemnice:

G o ś c i u, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie,
Nie dojdzie cię tu słońce, przyrzekam ja tobie,
Choć się nawysszej wzbije, a proste promienie
Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie,
Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają,
Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają,
Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły
Biorą miód, który potym szlachci pańskie stoły.
A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie,
Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie.
Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie,
Jako szczep napłodniejszy w hesperyskim sadzie.
      (Fr. II 6: Na lipę)

Wydaje się, że wypowiedź upoetyzowanego drzewa może mieć wydźwięk meta-
poetycki. Czy Lipa rzeczywiście opowiada o pielęgnacji przez gospodarza? Drzewo 
porównuje się do mitycznej jabłoni w ogrodzie Hesperyd, ale te zbieżności w gruncie 
rzeczy prowadzą do wydobycia samych przeciwieństw... Jak wiadomo, drzewo w he-
speryjskim gaju rodziło złote jabłka. Lipa, o czym sama mówi, nie rodzi ich w ogóle, 
a mimo to i tak cieszy się szczególnymi przywilejami swojego gospodarza. Ze wzglę-
du na jakie to zasługi ją „tak pan kładzie, / Jako szczep napłodniejszy”? Nie chodzi 
tu przecież jedynie o cień, jak można by wnosić z lektury całości fraszki, lecz o ową 
tajemniczą płodność, którą drzewo posiada... Czyżby owa płodność nie była zwią-
zana ze sferą botaniczną (jabłka), lecz właśnie z poetycką (wiersze) 61? Należy zauwa-
żyć, że gospodarz nie sadzi Lipy, tylko ją po prostu „kładzie”, oraz iż nie jest ona 

59 Dla K o r o l k i  (op. cit.) wzmianka w utworze przyjaciela czarnoleskiego poety o lipie świadczy o tym, 
że w latach 1567–1568 „Kochanowski miał już swoją »czarnoleską Arkadię« łącznie ze słynną »lipą«, 
która po latach stała się niemal symbolem jego twórczości” (s. 131).

60 P e l c  (Kochanowski, s. 96) pisze, iż tekst Trzecieskiego „to dowód, że znane były Trzecieskiemu 
(i innym) nie tylko wczesna redakcja Elegii, ale także przynajmniej niektóre z fraszek Na lipę”.

61 Związek semantyczny między owocem a twórczością (również tą literacką) nie jest tak odległy, jak 
się to może z pozoru wydawać. Renesansowy poeta minorum gentium, M. Pudłowski, który czarno-
leskiej Lipie bez wątpienia niejedno zawdzięczał, niosąc w darze mecenasowi swoje wiersze, pod-
kreśla w efektowny sposób ich związek z owocem: „Wierszów ci swoich garść niemałą niosę, / 
Które, byś wdzięcznie przyjął, o to proszę. / Owoc, jako znam, nie dojrzał do końca, / Lecz też 
podobno nie miał spotrzeb słońca. / Wszakoż za czasem, gdy sad hojniej zrodzi, / Przyniosę pew-
nie, co-ć się hojniej zgodzi. / Nie wątpię, będzie czas taki pogodny, / Że przyniesie dar twoim 
cnotom godny” (Fraszek księga pierwsza 33: Do P. Olbrychta Łaskiego, w. 21–28; cyt. z wyd.: 
M. P u d ł o w s k i, Pisma. Wyd. T. W i e r z b o w s k i. Warszawa 1898).
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traktowana jako drzewo, lecz jako szczep, a więc mała, płodna gałązka 62. Czasownik 
„kłaść”/„wkładać” we Fraszkach oznacza aktywność literacką; odnosi się zawsze do 
czynności warsztatowej – najczęściej do komponowania zbioru 63:

Najdziesz tu fraszkę dobrą, najdziesz złą i śrzednią,
Nie wszytkoc mury wiodą materyją przednią;
Z boków cegłę rumieńszą i kamień ciosany,
W pośrzodek sztuki kładą i gruz brukowany.
         (Fr. I 87: O fraszkach)

Warto w tym kontekście wspomnieć konotacje literackie i dendrologiczne, 
a mianowicie związek nazw kolekcji poetyckich z ornamentyką roślinną 64. Włoski 
uczony dostrzegł go w tytule Ogrodu nieplewionego Wacława Potockiego 65, podczas 
gdy ten element (nie po raz pierwszy w literaturze) pojawił się we Fraszkach... 
Można się tu dopatrzyć również pewnych wpływów ikonograficznych. Drzewo, „na-
rażone” na utratę gałązek, było eksponowane w otoczeniu winiety w sygnetach 
drukarskich, np. na frontyspisach książek tłoczonych w słynnej drukarni Henrie-
go Estienne’a (występuje ono również na karcie tytułowej Antologii greckiej, dosko-
nale znanej Kochanowskiemu).

Czego świadkiem i uczestnikiem staje się gość w kolejnych dwóch, tym razem 
bezpośrednio następujących po sobie wierszach?

U c z o n y  g o ś c i u, jeśli sprawą mego cienia
Uchodzisz gorącego letnich dni promienia,
Jeślić lutnia na łonie i dzban w zimnej wodzie

62 Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego (t. 4 á2008ñ, s. 692) definiuje „szczep” jako szczepio-
ne drzewo’.

63 Zob. Kłaść. Hasło w: jw., t. 2 (1998), s. 214–215. „Kłaść” nie oznacza – wbrew temu, jak się je 
zwykło definiować – wielce szacować’, cenić’, traktować’. Oto inne przykłady metapoetyckiego 
użycia czasownika w tomiku: „Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje, / W które ja wszyt-
ki kładę tajemnice swoje” (Fr. III, 29: Do fraszek, w. 1–2); „Wiesz coś mi winien; miejże się do 
taszki, / Bo cię wnet włożę, Jóstcie, między fraszki!” (Fr. I, 29: Do Jósta). Użyty w aspekcie niedo-
konanym czasownik „kłaść” pojawia się tylko w dwóch fraszkach: Na lipę i Do fraszek, a więc 
w wierszach bez wątpienia najważniejszych w dociekaniach na temat kompozycji czarnoleskiej 
kolekcji poetyckiej. Zob. różne, niekiedy wzajemnie wykluczające się koncepcje związane z kompo-
zycją zbioru Fraszek: W. W o ź n i a k, Sklep czy labirynt? „Pracownia. Kwartalnik Literacko-Arty-
styczny” 6 (1991), s. 53–58. – S o k o l s k i, op. cit., passim. – J. P e l c: O drogach wychodzenia 
z labiryntu. W zb.: Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane Profesor Renar-
dzie Ocieczek w czterdziestolecie pracy naukowej. Red. I. O p a c k i, współudz. B. M a z u r k o w a. 
Katowice 2002, s. 59–65; Kochanowski, s. 368–370. – J. S a l a m o n: Cztery godziny albo zegar 
„Dziadów”. Kraków 1999, s. 9–32; Latarka Gombrowicza albo żurawie i kolibry. Wrocław 1991.

64 Można by przywołać tytuły, które zawierają metaforykę roślinną: ogrody, wirydarze, hortulusy, 
rosaria, a przede wszystkim, legitymujące się starożytną proweniencją i etymologią, antologie. 
Szerzej na ten temat zob. M. E u s t a c h i e w i c z, Poeta w ogrodzie. Ogród jako motyw ramy rene-
sansowych i barokowych zbiorów poetyckich. „Pamiętnik Literacki” 1975, z. 3. – J. M a l e s z y ń- 
s k a, Staropolskie ogrody literackie. Między topiką a genologią. Jw., 1984, z. 1. – R. O c i e c z e k, 
O różnych aspektach badań literackiej ramy wydawniczej w wiekach dawnych. W zb.: O literackiej 
ramie wydawniczej w wiekach dawnych. Red. ... Katowice 1990. – A. M a r t u s z e w s k a, O me-
taforyce roślinnej w nazewnictwie literackim i w literaturoznawstwie. W zb.: Literacka symbolika 
roślin. Symbolika kulturowa lipy doczekała się już wyczerpujących opracowań. Jej bogactwo 
w kulturze śródziemnomorskiej omawia S o k o l s k i  (op. cit., s. 46–50).

65 G r a c i o t t i, op. cit., s. 44–45.
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Tym wdzięczniejszy, że sam siedzisz przy nim w chłodzie,
Ani mię za to winem, ani pój oliwą,
Bujne drzewa nalepiej ddżem niebieskim żywią;
Ale mię raczej daruj rymem pochwalonym,
Co by zazdrość uczynić mógł nie tylko płonym,
Ale i płodnym drzewom; a nie mów: „Co lipie
Do wirszów?” Skaczą lasy, gdy Orfeus skrzypie.
           (Fr. III 6: Na lipę)

Przypatrz się, g o ś c i u, jako on list mój zielony
Prędko uwiądł, a już mię przeźrzeć z każdej strony.
Co, mniemasz, tej przygody nagłej za przyczyna?
Ani to mrozów, ani wiatrów srogich wina,
Lecz mię złego poety wirsze zaleciały,
Tak iż mi tylko prze smród włosy spaść musiały.
           (Fr. III 7: Na lipę)

Otóż w tych fraszkach gość jest uczestnikiem odbywającego się w cieniu Lipy 
spotkania. Nie jest jednak ono zwykłe, gdyż znajdujemy tu wszystkie niezbędne dla 
sympozjonu rekwizyty: jest lutnia, a więc ów „wódz tańców i pieśni uczonych”; jest 
dzban schłodzonego wina, bez którego ucztowanie nie przebiegałoby pomyślnie; 
jest w końcu i gość – „uczony”. Lipa nie tylko udziela biesiadnikom gościnnego 
cienia, ale i sama dzięki swojemu darowi wymowy staje się równoprawnym uczest-
nikiem sympozjonu.

Towarzyskie spotkania w cieniu drzewa, połączone z uczoną dysputą i niekie-
dy zabawą w tworzenie wierszy, stanowią topos, już od antyku zadomowiony w li-
teraturze europejskiej, przy czym należy zauważyć, że we fraszkach Na lipę uwi-
doczniają się dwie tradycje literackie: pierwsza to Platońska tradycja, wiążąca 
sferę wypoczynku z zatrudnieniem intelektualnym, druga zaś – arkadyjska, pocho-
dząca od Wergiliusza, a kontynuowana przez Horacego (obaj ukazują cień drzewa 
jako przestrzeń otium) 66. W kontekście przedstawionego we fraszkach Na lipę po-

66 Właśnie z tradycją arkadyjską należy wiązać występujący we fraszce II 6 wspomniany motyw 
chłodnych wiatrów, śpiewu ptaków oraz przychodzącego na człowieka ukojenia w czasie snu. 
H o r a c y  w Epodzie II, zachwalając rozliczne korzyści, jakie płyną z gospodarowania na wsi, wy-
licza wypoczynek w cieniu: „Jak miło spocząć, kędy rośnie stary dąb, / Gdzie trawa bujna aż po 
pas. / Gdzie bieży nurt, ujęty w brzegów stromy zrąb, / Gdzie ptasząt skargą dźwięczy las, / Ga-
łązki szemrzą, woda z szumem płynie hen, / A człeka wabi błogi sen!” (w. 23–28, przeł. J. B i r-
k e n m a j e r; cyt. z: H o r a c y, Wybór poezji. Oprac. J. K r ó k o w s k i. Wrocław 2007, s. 145).

 Silniej niż tradycja pasterska uwidacznia się w wierszach Na lipę (szczególnie we fraszkach III 6 
i 7) starsza, Platońska tradycja, kontynuowana przez Cycerona (w dialogu De oratore) oraz przez 
twórców renesansowych: G. Boccaccia (Dekameron) i B. Castiglionego (Il Cortegiano). Tutaj również 
czytamy o chłodnych wiatrach oraz o rozłożystych konarach drzewa, które dają cień wypoczywa-
jącym. Oprócz tematyki relaksacyjnej pojawiają się jeszcze inne, właściwe sferze otium elementy, 
a mianowicie silne wyeksponowanie pierwiastka estetycznego i intelektualnego. W Fajdrosie pod 
drzewem spotykają się bowiem filozofowie i toczą dysputę. Do dialogu Platońskiego i scenerii, 
w jakiej odbywały się uczone colloquia (zob. P l a t o n, Fajdros. W: Dialogi. Przeł. W. W i t w i c k i. 
Wybrał, tekst przejrzał i objaśnieniami opatrzył A. L a m. Warszawa 2007, s. 19–20), nawiąże 
bezpośrednio M. T. C y c e r o  (O mówcy. Przekł., wstęp, koment. B. A w i a n o w i c z. Kęty 2010, 
s. 60–61). Właśnie u niego (chyba po raz pierwszy w literaturze) pojawia się uwznioślenie drzewa, 
nadanie mu cech niezwykłych, jako że platan, który udzielał cienia wypoczywającym pod nim 
mędrcom miał możność słuchania słów samego Sokratesa. Jak sugeruje jeden z rozmówców, to 
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etyckiego agonu pod drzewem należy przywołać łacińską odę 5 ze zbioru Lirycorum 
libellus, wzorowaną na pieśniach Horacego. Mowa w niej o komponowaniu wierszy 
w trakcie biesiadnego spotkania 67. Drzewem udzielającym bawiącemu się towarzy-
stwu dobroczynnego cienia jest jawor.

Z prowadzonego między Lipą a uczonym gościem biesiadnego colloquium do-
wiadujemy się, że drzewo nie jest zwykłym uczestnikiem uczty, który zadowoliłby 
się samym poczęstunkiem. Nie domaga się bowiem od uczonego towarzysza ani 
„wina”, ani też „oliwy”, lecz wyraża swoje potrzeby estetyczne: w zamian za dawaną 
ochronę przed „gorącym letnich dni promieniem” prosi o dobre wiersze – „rymy 
pochwalone” (Fr. III 6, w. 2–7). „Uczonego gościa” może zastanawiać, co łączy z po-
zoru proste drzewo z poezją. Nawet i on ma prawo pytać: „Co lipie / Do wirszów?” 
(w. 9–10). Dociekliwy biesiadnik nie usłyszy jednakże odpowiedzi, lecz – co szcze-
gólnie zwraca uwagę – wymijające i przekorne wyjaśnienie: „Skaczą lasy, gdy Orfeus 
skrzypie” (w. 10). Wymienione tu imię, jak wiadomo, oznacza najwybitniejszego 
trackiego pieśniarza (tak sądzono także w czasach Kochanowskiego 68), tyle że – 
według upersonifikowanej Lipy – drzewa nie tańczą harmonijnie na dźwięk jego 
lutni, jak zwykły to czynić, lecz „skaczą” 69.

W dobrym towarzystwie, o czym przekonywał Arystofanes w komedii Osy, wy-
padało mieć wystarczająco dużą ogładę literacką, by w czasie uczty odpowiedzieć 

właśnie dzięki uczonym mowom wielkiego filozofa wyrósł tak bujnie. Nie dziwi zatem, że i czarno-
leska Lipa pozazdrościła sławy innym literackim drzewom i zażądała, kiedy tylko nadarzyła się 
okazja, czegoś więcej niż tylko wina czy oliwy od ucztującego pod nią uczonego gościa.

67 Nie bez związku z tradycją sympotyczną pozostaje także Kochanowskiego pieśń II 7. Zob. literacką 
oraz lingwistyczną interpretację tej pieśni: J. L i c h a ń s k i, „Słońce pali, a ziemia idzie w popiół 
prawie...” Pieśń VII „Ksiąg wtórych”. (Propozycja interpretacji). W zb.: Jan Kochanowski 1584–1984. 
Epoka – twórczość – recepcja. T. 1. Lublin 1989, s. 445–453. – E. O s t r o w s k a, Kochanowskiego 
„Pieśni” i „Pieśń świętojańska o Sobótce” (Pieśń II 7 i Pieśń Panny 6). W zb.: O języku poetyckim 
Jana Kochanowskiego, s. 79–84.

68 Na temat popularności motywów orfejskich w twórczości Kochanowskiego oraz w literaturze euro-
pejskiej XVI wieku zob. F. J o u k o v s k y, Orphée et ses disciples dans la poésie française et neo-
-latine du XVIe siècle. Genève 1970. – B. H a t h a w a y, The Age of Criticism: The Late Renaissance 
in Italy. New York 1972. – J. P e l c: Orfeusz pisarzy renesansowych. „Pamiętnik Literacki” 1979, 
z. 1; Europejskość i polskość literatury naszego renesansu, s. 379–437; Jan Kochanowski. Poeta 
renesansu. Warszawa 1988, s. 82–105. – T. M i c h a ł o w s k a, Kochanowskiego „Poeta paren- 
nis”. (W kręgu renesansowych refleksji o poezji). W zb.: Jan Kochanowski i epoka renesansu. 
W 450 rocznicę urodzin poety: 1530–1584. Red. ... Warszawa 1984, s. 76.

69 Swój niekonwencjonalny i raczej chłodny stosunek do toposu Orfeusza odsłania Kochanowski 
wyraźnie także w pieśni II 2 – istotnej w tym kontekście również dlatego, że jest ona zaproszeniem 
na „dobrą myśl” – na biesiadę w cień Lipy, do czarnoleskiego Tusculum, do tajemniczej, znanej 
przecież tylko z imienia, Hanny. Zob.: „ Nie dbam, aby zimne skały / Po mym graniu tańcowały; / 
Niech mię wilcy nie słuchają, / Lasy za mną nie biegają! // Hanno, tobie k’woli śpiewam, / Skąd 
jesli twą łaskę miewam, / Przeszedłem już Amfijona / I lutnistę Aryjona. // [...] // Ja chcę podobać 
się w mowie / Nauczonej białejgłowie; / Ty mię pochwal, moja pani, / Nie dbam, choć kto inszy 
gani. // [...] // Samy cię ściany wołają / I z dobrą myślą czekają; / Lipa stojąc wpośrzód dworu, / 
Wygląda cię co raz z boru” (II 2, w. 1–8; 13–16; 25–28; cyt. z wyd.: K o c h a n o w s k i, Pieśni, 
s. 312–313).

 Szerzej na temat tzw. Wezwania Hanny do Czarnolasu zob. J. R y t e l, Jan Kochanowski. War- 
szawa 1967, s. 175–176. Na szczególną rolę epigramatów poświeconych kobiecie o imieniu Hanna 
w zbiorku Fraszek zwraca uwagę również S o k o l s k i  (op. cit., s. 37–39).
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na wezwanie stosowym utworem lub przynajmniej bez trudu podjąć i kontynuować 
rozpoczętą przez poprzednika pieśń (w. 1222, 1225, 1242) 70. Ten, kto miał zdolno-
ści muzyczne, zamiast w trakcie wykonywania biesiadnej pieśni trzymać w ręku 
gałązkę, mógł akompaniować sobie na instrumencie 71. Lipa, kierując polecenie do 
uczonego gościa: „Jeślić lutnia na łonie”, „mię [...] daruj rymem pochwalonym” 
(w. 3, 7), postawiła zatem uczestnika bankietu przed pewnym wyzwaniem. W na-
stępnej fraszce czarnoleska Filyra zwróci się do gościa, skarżąc się na to, co spo-
tkało ją z powodu miernego literackiego talentu biesiadnika („jako on list mój zie-
lony / Prędko uwiądł, a już mię przeźrzeć z każdej strony”, Fr. III 7, w. 1–2). 
Czyżby „rym” nie tylko nie spowodował zazdrości u innych drzew, ale i – wbrew tym 
oczekiwaniom – nie wzbudził entuzjazmu u „płonych” i u „płodnych”? Uczłowieczo-
na Lipa nie pozostawia cienia wątpliwości, że swoje „włosy” straciła nie z powodu 
nieubłaganych praw sędziwego wieku, a więc „mrozów” czy też „wiatrów srogich”, 
lecz wierszy marnego twórcy. Tak komentuje opisany agon Sokolski:

Ten wypełniony złośliwą ironią wiersz mógłby wskazywać chyba na fakt, iż pod czarnoleską lipą 
odbywały się jakieś poetyckie spotkania z przyjaciółmi, a może tylko z krewnymi, rodzinę miał bowiem 
autor Fraszek wybitnie utalentowaną. Popuszczając nieco wodze fantazji można sobie wyobrazić, że 
poprzednia fraszka była zachętą, by któryś z gości spróbował ułożyć wiersz na „zadany” temat, a frasz-
ka III 7 – prześmiewczym skwitowaniem tej próby. Fraszka ta powstała zapewne w Czarnolesie, ma 
jednak ten sam konwiwialny charakter właściwy większości utworów napisanych wcześniej w okresie 
dworskim 72.

Polisemantyczność to cecha arcydzieła, cecha, której bez wątpienia nie jest 
pozbawiona czarnoleska kolekcja epigramatyczna. Wydaje się, że kluczem do zro-
zumienia funkcji „gościa” i „Lipy” w zbiorze jest gra znaczeń. Termin „fraszka” 
(prymarnie oznaczający gałązkę pokrytą liśćmi) zdaje się korespondować ze słowa-
mi Filyry (najpierw: „Gościu, siądź pod mym liściem”, a w dalszej kolejności: „on 
list mój zielony / Prędko uwiądł, a już mię przeźrzeć z każdej strony”). Nie można 
też wykluczyć, że owa gra semantyczna łączy się z pytaniem uczonego gościa: „Co 
lipie do wirszów?” Wszak każda gałązka-fraszka, należąca do zbioru – na poziomie 
sensów naddanych – to właśnie wierszyk.

W świetle poczynionych obserwacji nie ulega wątpliwości, że fraszki to wiersze 
związane z renesansowym bankietem. Polski zbiór nie tylko w zakresie formy, ale 
i dominanty tematycznej jest paralelny wobec kolekcji łacińskich foricoeniów. Sta-
nowi – mimo pewnych różnic ideowych – drugie skrzydło liryki epigramatycznej 
Kochanowskiego. Podobnie jak łacińskie teksty opiewa ucztę w gronie dobrych 
towarzyszy, tyle że nierzadko spotkania te mają za scenerię zacisze własnego domu 
poety. Nadanie drobnemu utworowi poetyckiemu i użycie w tytule kolekcji przez 

70 A r y s t o f a n e s, Osy. W: Komedie. T. 1. Przekł., wstęp, przypisy J. Ł a w i ń s k a - T y s z k o w s k a. 
Warszawa 2001. Na temat tego miejsca zob. W ę c o w s k i, op. cit., s. 88.

71 Słyszymy również o lutni, kitarze (w przypadku uzdolnionych wykonawców), a nawet czarze, któ-
re to atrybuty – analogicznie jak gałązka – podawane były z ręki do ręki, aczkolwiek najbardziej 
ceniony był przez literaturę grecką (okresu klasycznego) i wczesnonowożytną mirt. Zob. C o l l i n s, 
op. cit., s. 84–98. – W ę c o w s k i, op. cit., s. 88–89. – S c h n a y d e r, op. cit., s. 1032.

72 S o k o l s k i, op. cit., s. 65.
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Jana z Czarnolasu określenia „fraszka” stanowi interpretant – autorską wskazów-
kę, dotyczącą l u d y c z n e g o  c h a r a k t e r u  i  b i e s i a d n y c h  o k o l i c z n o- 
ś c i  zgromadzonej w zbiorze poezji. Wskazanie dominanty konwiwialnej wierszy 
potwierdza intuicję odnośnie do biesiadnych referencji nazwy fraszkowej antologii, 
a opisanie należących do kolekcji wierszy metodą analityczną ukazuje sympotycz-
ne wyróżniki. Występujące w tekstach „życiowo-praktyczne” sytuacje uświadamia-
ją, jak ważne miejsce w zbiorze (i w dawnej kulturze) zajmowały społeczne formy 
zabawy. Ponadto zawarte w wybranych utworach wypowiedzi metatekstowe oraz 
zachowane świadectwa zewnętrzne potwierdzają towarzyskie przeznaczenie i – jesz-
cze przed publikacją – popularną recepcję polskich utworów epigramatycznych 
Kochanowskiego. Dominanta konwiwialna determinuje też metajęzyk drobnych 
wierszyków – „proteusowy” i ludyczny, podatny na przekształcenia znaczeniowe. 
Wyeksponowany w tytule zbioru biesiadny atrybut w doskonały sposób symboli-
zuje zatem momenty treściowe należących do czarnoleskiej kolekcji wierszy, a me-
chanizm semantycznej motywacji pozwala widzieć w nazwie „fraszka” metonimię 
oznaki, stanowiącą aluzję do momentu wykonania pieśni sympotycznej z gałązką.

A b s t r a c t

JAROSŁAW BEDYNIAK Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, 
Warsaw

THE SEMANTICS OF “FRASZKA” (“TRIFLE”) AND CULTURAL CONTEXTS

The text treats of the genealogical name fraszka (trifle) borrowed by Jan Kochanowski from the Italian 
language. It is an attempt to answer the question about the literary motivation of the name of the col-
lection, and points out to its ancient context, namely to a small attribute – a branch with which the 
ancients performed their poetical works (scolia) during their feasts. The mechanism of semantic deriva-
tion allows to discern a metonymy of a sign in this name. The analysis of the communication situation 
in the poems, which make up Fraszki (Trifles) confirms the social and entertaining nature of the po-
etic collection. This is also suggested in external opinions about the collective audience, the “good 
companion,” for whom the trifles were written. The Polish language collection is parallel – not only in 
the scope of form, but also in the thematic dominant – to the collection of Latin Foricoenia.
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PODMIOTOWOŚĆ ROMANTYCZNA – KŁOPOTY Z SENSUALNOŚCIĄ 
REKONESANS NA PRZYKŁADZIE KORESPONDENCJI ZYGMUNTA  

KRASIŃSKIEGO

Podmiot romantyczny i zmysły 

Pisząc o podmiotowości romantycznej, Magdalena Siwiec eksponuje wyróżniającą 
ją niespójność. Powiada badaczka: 

Chciałabym [...] zwrócić uwagę właśnie na te jej [tj. podmiotowości romantycznej] miejsca, w któ-
rych ten esencjalistyczny [zrekonstruowany uprzednio – M. K.] model ulega zachwianiu, rozbiciu, na 
monolicie romantycznego „ja” ukazują się pęknięcia 1. 

Autorkę zajmuje napięcie między, najczęściej, fałszywą świadomością roman-
tyków, konstruującą wizję mocnej podmiotowości, a jej poszczególnymi wcielenia-
mi, ujawniającymi rysy na tej konstrukcji. Siwiec dostrzega paradoks indywiduali-
zmu romantycznego, za którym skrywa się kryzys podmiotu.

Jednym z zauważonych przez badaczkę zagrożeń podmiotu romantycznego 
(nawiązuje ona do Agaty Bielik-Robson 2) staje się wpływ świata zewnętrznego, 
który w rozpoznaniu romantyków okazuje się „odczarowany” 3. Krasiński np. w od-
niesieniu do takiego jego ujęcia stwierdza w liście do Henryka Reeve’a z 14 VII 1830: 
„Różę, którąśmy dawniej kochali i wielbili jako emblemat i symbol, poddamy dys-
sekcji, żeby wiedzieć, ile ma płatków i ile linii mierzy kielich” (R-1 80–81) 4. Wpraw-
dzie analizowany przez Siwiec podmiot jest przede wszystkim pokartezjańskim 
cogito, które zdaje się oddzielone od ciała i skupione na potęgowaniu świadomości 5, 

1 M. S i w i e c, Romantyczny kryzys mocnego podmiotu. Pęknięcia i pozory. „Ruch Literacki” 2015, 
nr 6, s. 560–561.

2 A. B i e l i k - R o b s o n, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków 2004.
3 Nawiązując do A. Mickiewicza, piszę o tym w książce Inny Mickiewicz (Gdańsk 2013, rozdz. Pra-

gnienie i trauma. Ambiwalencja doświadczenia).
4 W artykule stosuję następujące skróty odnoszące się do korespondencji Z. K r a s i ń s k i e g o:  

CJT = Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskie- 
go. Oprac., wstęp Z. S u d o l s k i. T. 1–2. Warszawa 1988; G = Listy do Konstantego Gaszyńskiego. 
Oprac., wstęp Z. S u d o l s k i. Warszawa 1971; L = Listy do Lubomirskiego. Oprac., wstęp Z. S u-
d o l s k i. Warszawa 1965; P = Listy do Delfiny Potockiej. T. 1–3. Oprac., wstęp Z. S u d o l s k i. 
Warszawa 1975; R = Listy do Henryka Reeve. Przeł. A. O l ę d z k a - F r y b e s o w a. Oprac., wstęp, 
kronika i noty P. H e r t z. T. 1–2. Warszawa 1980. Liczby po łączniku oznaczają numery tomów, 
kolejne wskazują stronice.

5 Kwestia sensualności nie występuje też w artykułach zawartych w tomie Przygody romantycznego 
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niemniej można przyjąć, że ów wpływ wiąże się także z przeżyciem sensualnym, 
mającym początek w ciele i zmysłach; wynika z zanurzenia „ja” w otaczającej je 
rzeczywistości. 

Problem sensualizmu w twórczości Krasińskiego pojawił się już w rozważaniach 
badaczy. Sprawa jest przy tym o tyle interesująca, że odsłania swoje różne oblicza. 
U Andrzeja Waśki, w monografii Krasińskiego, w związku z omówieniem Fragmen-
tu z 18 IV 1830 (oraz partii Nie-Boskiej komedii) czytamy:

Zacznijmy od powtarzającego się [...], swoistego pojęcia „własności”. Branie sobie przez podmiot 
na własność „wszystkiego”: od makrokosmosu („wieczysty lazur”) do mikrokosmosu („źdźbło trawy”), 
może tu być rozumiane jako przenoszenie wrażeń i obserwacji przedmiotów zewnętrznych (przyrody) do 
wewnętrznej przestrzeni duchowej podmiotu, która jest domeną pamięci i wyobraźni. Dalej następuje 
wyliczenie szczególnie „estetycznych” rekwizytów, poetyzmów takich jak: „motyl”, „klejnot róży”, „ptak”, 
„pióra złociste”, „słońce”, liście i gałęzie poruszane wiatrem etc. Są to elementy „rozsiane w przyrodzie”, 
z których pamięć i wyobraźnia „buduje świat idealny” poprzez łączenie „w duszy” tego, co „rozproszone 
w przestrzeni” 6.

Z kolei Marek Bieńczyk w eseju Oczy Dürera. (O Zygmuncie Krasińskim i jego 
listach) stwierdza:

W późniejszych listach Krasiński powtarzać będzie wielkie antyempiryczne i antysensualistycz- 
ne credo: to, co widzisz i słyszysz, nie jest prawdą, prawdą ostateczną. [...]. Również przejawy ciała,  
„ja” materialnego, im bardziej są wyraziste, naoczne, agresywne wobec zmysłów, jak „krew skrzepła, 
rozcięte wnętrzności, skóra, mięso, gnój, smród”, tym bardziej stają się mamidłami, które swą dosad- 
ną organicznością mogą powodować pokusę utożsamienia całości istnienia z jego cielesnym wyglądem 7.

Mamy dwa komentarze, które zdają się wskazywać na przeciwstawne tendencje 
w twórczości Krasińskiego. Najpierw jest mowa o wykorzystaniu zmysłów w kre-
owaniu poezji; następnie – o odwróceniu się od zmysłów oraz ciała, stanowiących 
przeszkodę na drodze do prawdy, a więc (można dodać) także przeszkodę dla poezji 
traktowanej jako sposób poznania. W pierwszym fragmencie zauważamy wyekspo-
nowanie podmiotu sensualnego; w drugim – dostrzegamy wyraźnie zarysowaną 
koncepcję podmiotu, który ma charakter idealistyczny, spirytualistyczny 8. Jeżeli 
komentarz Waśki odsyła do myślenia o człowieku, widocznego na gruncie roman-
tyzmu angielskiego, komentarz Bieńczyka nakazuje raczej zwrócić się w kierunku 

„Ja”. Idee, strategie, rezonanse (Red.  M. B e r k a n - J a b ł o ń s k a, B. S t e l m a s z c z y k. Poznań 
2012). Brak jej również w książce I. B i t t n e r a  U podstaw antropologii filozoficznej polskiego  
romantyzmu (Łódź 1998). Problematyka ta ciągle nie doczekała się u nas opracowań systematycz-
nych. Inaczej rzecz przedstawia się np. w literaturoznawstwie anglosaskim, przywołam tu choćby 
Body and Soul in Coleridge’s Notebooks, 1827–1834: „What is Life?” (New York 2010) autorstwa 
S. E. W e b s t e r. Wprawdzie na polskim rynku pojawiła się książka M. C h o ł o d e g o  Ciało – du-
sza – duch. Dyskurs cielesny w romantyzmie polskim. (Fragmenty) (Poznań 2011), jednak wiele 
zaproponowanych w niej interpretacji budzi przynajmniej wątpliwości.

6 A. W a ś k o, Sny o potędze i klęsce. W: Zygmunt Krasiński. Oblicza poety. Kraków 2001, s. 33.
7 M. B i e ń c z y k, Oczy Dürera. (O Zygmuncie Krasińskim i jego listach). W: Oczy Dürera. O melan-

cholii romantycznej. Warszawa 2002, s. 166. 
8 Używam łącznie bądź wymiennie formuł „spirytualizm” i „idealizm” jako sytuujących się w opozy-

cji do empiryzmu i sensualizmu, nie zajmuję się jednak ich relacjami ani odmianami spirytualizmu 
czy idealizmu w myśli Krasińskiego.
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romantyzmu niemieckiego. Jak wyjaśnić te rozbieżności – solidnie udokumento-
wane przez badaczy? 

Należałoby domniemywać, że chodzi o różnicę między epistolografią a poezją. 
Albo że obserwujemy zmianę poglądów Krasińskiego (cytowane komentarze odno-
szą się do kilku okresów jego pisarstwa, choć Bieńczyk w swoim eseju nawiązuje 
także do Nie-Boskiej komedii). Ewentualnie: że to zwykła niekonsekwencja, często 
spotykana u romantyków programowo unikających spójności. Czy – to zresztą 
najmniej prawdopodobne – że twórca nie wiąże poezji ze swoją wizją metafizyczną. 
Wolno również próbować jakoś uzgodnić oba komentarze, nie wykluczając, iż przy-
wołani autorzy celowo wyostrzają wyrazistość swoich interpretacji. W końcu Waś-
ko zwraca uwagę na selekcję i przepracowanie doświadczenia, Bieńczyk natomiast 
pisze o realnym doświadczeniu, którego wartość zostaje zakwestionowana. W obu 
przypadkach doświadczenie okazuje się zatem czymś przynajmniej niepełnym, 
czymś, co wymaga dodatkowej ingerencji „ja”. 

Rysująca się kontrowersja, związana ze statusem przeżycia sensualnego w twór-
czości Krasińskiego, w szerszym znaczeniu wydaje się charakterystyczna dla ro-
mantyzmu (problem ten niejako podsunął romantykom Immanuel Kant, rozważa-
jąc kwestię poznania pewnego i relacji między danymi naocznymi a pojęciami in-
telektu 9). Dlatego też proponuję potraktować ją jako swego rodzaju soczewkę 
pozwalającą na postawienie pytania o doświadczenie sensualne romantyków. 

Dwa romantyzmy

W polskim literaturoznawstwie dopiero niedawno zaczęliśmy zastanawiać się nad 
sensualizmem romantycznym, choć dużo wcześniej wiedziano np., że Mickiewicz 
dorastał w orbicie oddziaływania filozofii sensualnej 10. Można tu przywołać także 
klasyczne już studia Mariana Maciejewskiego, gdzie poruszona zostaje sprawa 
percepcji zmysłowej w liryce romantycznej. Myślę tu zwłaszcza o osobnych pracach 
Mikołaja Sokołowskiego, wspomnianej już Agaty Bielik-Robson, do której jeszcze 
powrócę, czy o autorach publikujących w ramach internetowego projektu Sensu-
alizm w kulturze polskiej 11. 

Przy pewnej dozie dezynwoltury historycznoliterackiej wolno mówić o dwóch 
romantyzmach i o dwóch związanych z nimi tradycjach badawczych. Np. anglosa-

  9   Zob. np. M. J. S i e m e k, Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta. Studium z dziejów filozoficz-
nej problematyki wiedzy. Warszawa 2017, rozdz. Kant: transcendentalizm jako stanowisko episte-
mologiczne. W związku z F. W. J. Schellingiem pisze na ten temat P. D e h n e l  (Antynomie rozumu. 
Z dziejów filozofii niemieckiej XVIII i XIX wieku. Wrocław 1998, s. 179 n.).

10 Zob. P. C h m i e l o w s k i, Filozoficzne poglądy Mickiewicza. Warszawa 1899, s. 3.
11 Zob. M. M a c i e j e w s k i, Od erudycji do poznania. Z dziejów romantycznej liryki opisowej. „Rocz-

niki Humanistyczne” 1966, z. 1. – M. S o k o ł o w s k i: Idee dodatkowe. Mickiewicz i włoski sensu-
alizm. Warszawa 2005; Techniki asocjacyjne. Angielskojęzyczne „poematy o wzroście indywidual-
nego umysłu” od XVIII do XX wieku. Warszawa 2007. – Sensualizm w kulturze polskiej. Na stronie: 
http://sensualnosc.bn.org.pl (data dostępu: 28 VIII 2017). Można by tu jeszcze wskazać na 
książkę Z. K u b i a k a  Szkoła stylu. Eseje o tradycji poezji europejskiej (Warszawa 1972), umiesz-
cza on twórczość polskich romantyków – Mickiewicza i Słowackiego – w kontekście angielskiej 
poezji romantycznej, wywodzącej się z tradycji sensualnej. 
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ska – biorę tu pod uwagę zwłaszcza książkę Meyera Howarda Abramsa Zwierciadło 
i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka 12 – eksponuje 
sensualny, związany z XVIII-wieczną filozofią, nurt poezji angielskiej (chociażby 
twórczość Williama Wordswortha). Cytowane w artykule słowa Waśki przypomina-
ją o myśleniu o poezji znamiennym dla tego autora, eksponującego rolę pamięci 
i wyobraźni w przepracowaniu doświadczenia 13. Jednocześnie mamy do czynienia 
z – jak się wydaje, o wiele bardziej popularną w Polsce – wykładnią romantyzmu 
związaną z romantyzmem niemieckim, spirytualnym, idealistycznym; trzeba by tu 
przypomnieć choćby Gorączkę romantyczną Marii Janion 14. W centrum tego ro-
mantyzmu sytuuje się Novalis ze swoją formułą magicznego idealizmu, do której 
zbliża się w swojej korespondencji Krasiński (zresztą czytający niemieckiego poetę) 15. 

Można przyjąć, że romantycy rozprawiali się z XVIII-wiecznym racjonalizmem 
na dwa główne sposoby, odwołując się: do sensualizmu, akcentującego jednostko-
wość istnienia przez zwrócenie uwagi na przeżycia indywidualne, bycie w świecie 
uruchamiające różniącą się od rozumu wrażliwość zmysłową i emocjonalną (tra-
dycję dla takiej postawy znajdowali chociażby w twórczości J.-J. Rousseau czy 
L. Sterne’a); oraz do spirytualizmu, który z kolei proponował wizję ducha, pozwa-
lającą przekroczyć ograniczenia rozumu 16. 

W polskim romantyzmie kwestia doświadczenia sensualnego okazuje się skom-
plikowana, i to przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze – od razu zaznaczam, 
że to raczej hipoteza aniżeli pewnik – w polskim romantyzmie jest ono reprezento-
wane w sposób mniej wyraźny niż w innych romantyzmach europejskich. Dość tu 
przywołać takie utwory, jak Eugeniusz Oniegin Aleksandra Puszkina, Diable eli- 
ksiry E. T. A. Hoffmanna, Preludium wspomnianego już Wordswortha czy Aurelię 
Gérarda de Nervala. Zgodnie z – ciągle dość rzadko pojawiającymi się na naszym 
gruncie badawczym – interpretacjami zagadnienia podmiotowości romantycznej 
zdaje się dominować w jej polskim wariancie model spirytualistyczny (idealistyczny). 

Po drugie natomiast, doświadczenie owo w polskim romantyzmie jakby wpisu-

12 M. H. A b r a m s, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka. 
Przeł. M. B. F e d e w i c z. Gdańsk 2003.

13 W a ś k o, op. cit., s. 33.
14 M. J a n i o n, Gorączka romantyczna. Warszawa 1975. Wypada dodać, że opracowana przez 

M. C i e ś l ę - K o r y t o w s k ą  monografia O romantycznym poznaniu (Kraków 1997) w zasadzie nie 
uwzględnia problematyki poznania zmysłowego (a jeśli – to w związku z teorią barw J. W. Goethe-
go i jego myśleniem o wzroku, z intuicją i miłością czy olśnieniem, które to zjawiska w zapropono-
wanym przez autorkę ujęciu wykraczają poza horyzont sensualności, sytuując się po stronie spi-
rytualizmu). 

15 Jak powiada N o v a l i s  (Fragmenty cieplickie. W: Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna – studia – 
fragmenty. Wybór, przekł., wstęp, przypisy J. P r o k o p i u k. Warszawa 1984, s. 280): „Empiryk 
to ktoś, czyj sposób myślenia jest skutkiem działania świata zewnętrznego i fatum – bierny myśli-
ciel, któremu jego filozofia została dana. Wolter jest czystym empirykiem, podobnie jak wielu 
francuskich filozofów. Ligne niepostrzeżenie skłania się do empiryków transcendentnych. Ci sta-
nowią przejście do dogmatyków. Stąd droga wiedzie do marzycieli, czyli transcendentnych dogma-
tyków, następnie do Kanta, stąd do Fichtego, a w końcu do magicznego idealizmu”.

16 Głębsze wniknięcie (na które tu nie ma miejsca) w problematykę tych dwóch nurtów pokazuje 
wiele łączących je podobieństw. Piszę o tym szerzej w artykule Novalis – Wordsworth: podmiot 
i zmysły („Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2015, nr 2/3).
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je się w swego rodzaju dialektykę rozwojową, przypominającą dialektykę Heglowską, 
o czym szerzej jeszcze wspomnę, zmierzającą ku uzyskaniu przez podmiot pełni 
świadomości, która zawładnie również przeżyciem sensualnym. Wydaje się bowiem 
– nie ukrywam częstotliwości tej modalności w moich rozważaniach – że w polskim 
romantyzmie widoczna jest dynamika polegająca na odchodzeniu od perspektywy 
sensualnej, uruchomionej w jego wczesnej fazie jako reakcja na panowanie racjo-
nalizmu, oraz na wpisywaniu doświadczeń zmysłowych w konteksty duchowe. 
Kwestię tę przedstawił Maciejewski, zajmując się liryką romantyczną – zwłaszcza 
Mickiewiczem i Słowackim – wyraźnym w niej odejściem od klasycystycznej erudy-
cji do poznania. Odejście to spełniło się w poezji ukazującej doświadczanie świata 
przez „ja”. Apogeum i, jak powiada Maciejewski, przełamaniem tej tendencji mają 
być Sonety krymskie, dowodzące zakwestionowania sprawności zmysłów i otwarcia 
na perspektywę idealistyczną 17. 

Problematykę romantyzmu sensualnego w sposób systematyczny, acz przy tym 
zarazem szczególnie nakierowany na współczesne dziedzictwo tego okresu, poru-
szyła w swojej rewizyjnej książce Bielik-Robson, przyjmując, że romantyzm to 
formacja filozoficzna, u której źródeł znajduje się „zarys innej koncepcji człowieka” 18, 
umocowanej w zaproponowanej przez Georga Wilhelma Friedricha Hegla formule 
„duszy czującej”. Jak powiada autorka: 

Dusza czująca [...] nie jest tożsama z cogito filozofii nowożytnej, choć posiada takie cechy, jak 
samozwrotność i poczucie własnego istnienia. W heglowskim ujęciu teleologicznym, nakierowanym na 
cel, jakim jest pełna samowiedza ducha absolutnego, dusza czująca jest zaledwie protoświadomością, 
półzwierzęcym etapem ewolucji ducha, który nie całkiem jeszcze wydobywa się spod dominacji świata 
naturalnego: dusza czująca, pomimo tego, iż posiada już zarodkową „świadomość siebie”, nadal jeszcze 
nie rozwinęła w sobie pełnego poczucia wolności, nadal żyje uwikłana w ciało i otaczającą ją rzeczy- 
wistość 19. 

Hegel, pisząc o „duszy czującej”, subiektywności doznawania, traktuje ją jako 
niepełną, wybrakowaną formę istnienia, która przypomina sen. W takiej duszy 
spotyka się, pozostając w nierozróżnieniu, to, co duchowe, z tym, co cielesne (filo-
zof przyrównuje tę sytuację do życia dziecka w łonie matki...), subiektywne z obiek-
tywnym, co wiedzie do obłędu związanego ze sprzecznością zachodzącą między 
czuciem a świadomością. Hegel oprócz przywołanych tu metafor niejasności, nie-
dojrzałości czy szaleństwa przyrównuje istnienie „duszy czującej” do choroby – 
wspomina o magnetycznym somnambulizmie – do popadnięcia w zależność od 
wpływu i bierności. Choroba owa manifestuje się tym, że „ja” „uparcie obstaje [...] 
przy szczegółowości swego poczucia siebie, której nie potrafi przetworzyć w idealność 
i tym sposobem przezwyciężyć” 20. 

17 M a c i e j e w s k i, op. cit., s. 72 n. Wypada zauważyć, że w związku z ciałem takie przełamanie 
dokonuje się w twórczości Mickiewicza po napisaniu IV części Dziadów, będącej m.in. niezwykłym 
spektaklem cielesności. Wspominam o tym w artykule Tajemnica intertekstualności Mickiewicza. 
Wokół IV części „Dziadów” (w: Inny Mickiewicz). 

18 B i e l i k - R o b s o n, op. cit., s. 8.
19 Ibidem, s. 9.
20 G. W. F. H e g e l, Encyklopedia nauk filozoficznych. Przekł., wstęp, komentarz Ś. F. N o w i c k i. 

Warszawa 1990, s. 430.
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Na istniejącą w kulturze Zachodu nieufność przynajmniej wobec doświadczenia 
zmysłowego zwraca uwagę Martin Jay, przedstawiając napięcie między idealizmem 
a empiryzmem w dziejach myśli europejskiej, wyrażane obiekcje i wątpliwości 
związane z prawdziwością poznania zmysłowego 21. W przypadku romantyków – 
którymi badacz zasadniczo nie zajmuje się – sytuacja wydaje się szczególnie skom-
plikowana, by nie powiedzieć: paradoksalna. Z jednej bowiem strony właśnie indy-
widualność doświadczenia była tym, co ich interesowało szczególnie (mieli przy tym 
do dyspozycji tradycję sensualistyczną XVIII wieku, np. filozofię É. de Condillaca); 
z drugiej zaś dążyli do poznania pewnego, co znakomicie widać tak w Heglowskim 
nakazie przezwyciężenia „duszy czującej”, jak i we wspomnianym już odejściu od 
sensualizmu w poezji, na które zwraca uwagę Maciejewski.

Przypadek Krasińskiego jest o tyle interesujący, iż jego twórczość literacka 
wydaje się nasycona reprezentacjami ciała i doświadczeń zmysłowych, zwłaszcza 
wczesna – dość tu przywołać Agaj-Hana. Należałoby podkreślić, że od lat trzydzie-
stych XIX wieku horyzont refleksji poety nad ciałem wyznacza krąg filozoficzny, 
w którym istotną rolę odgrywa August Cieszkowski; zresztą to właśnie w korespon-
dencji z nim Krasiński zawarł najwięcej rozważań poświęconych somatyczności, 
wyraźnie wszakże wpisywanej w porządek metafizyki i historiozofii, niejako prze-
pracowywanej na gruncie dyskursu antropologicznego 22. 

Krasiński – epistolografia – podmiotowość

Interesować mnie tu będzie korespondencja Krasińskiego. Zasadniczo nie uwzględ-
niam przy tym jej wielostronnego zróżnicowania – zarówno jeśli chodzi o chrono-
logię, jak i o adresatów, choć, bez wątpienia, wypada przyjąć rozpoznanie Bieńczy-
ka, piszącego o umacnianiu się, w miarę upływu czasu, tendencji antysensuali-
stycznych u poety (aczkolwiek przyjąć może z ograniczeniem radykalności 

21 M. J a y, Pieśni doświadczenia. Nowoczesne amerykańskie i europejskie wariacje na uniwersalny 
temat. Przeł. A. R e j n i a k - M a j e w s k a. Kraków 2008, s. 25 n. Zob. ponadto Filozofia percepcji. 
Wybór, wstęp B. C h w e d e ń c z u k. Przeł. T. B i e g a j  [i in.]. Warszawa 1995. – P. S p r y s z a k, 
Doświadczenie zmysłowe w świetle filozofii nowożytnej. Kraków 2014. Na temat opozycji podmio-
tu czystego i empirycznego w filozofii wypowiada się J. T r z ó p e k  w książce Na tropach podmiotu. 
Między filozoficznym a empirycznym ujęciem podmiotowości (Kraków 2013, s. 33 n.).

22 O relacji Krasiński–Hegel i Krasiński–Cieszkowski pisze A. B a g ł a j e w s k i  (Poezja „trzeciej epo-
ki”. O twórczości Zygmunta Krasińskiego w latach 1836–1843. Lublin 2009, s. 187 n.). A. C i e s z-
k o w s k i  w Bogu i palingenezie (w: Prolegomena do historiozofii. Bóg i palingeneza. Mniejsze pisma 
filozoficzne z lat 1838–1842. Wstęp A. W a l i c k i. Oprac. J. G a r e w i c z, A. W a l i c k i. Wyd. 2. 
Warszawa 2014, s. 134) powiada: „Natura ani nie jest poza duchem, ani mu się wyłącznie nie 
przeciwstawia, lecz tkwi w nim, duch jest jej podstawą, prawdą i motorem. Stąd nie pozostaje do 
natury w stosunku antytezy, lecz syntezy. Bez natury, bez materii, bez ciała nie ma ducha”. To 
zdanie, z którym mogłoby się zgodzić wielu romantyków: Krasiński, o czym piszę w dalszej części 
artykułu, a także Mickiewicz (np. prelekcje paryskie) oraz Słowacki (choćby Król-Duch). Czy jednak 
taka synteza – dzięki której duch zmierza od zmysłowości do myśli i działania – pozwala na ocale-
nie autonomii doświadczenia sensualnego? Zob. M. S i w i e c, Ciało i duch w sporze o poezję. 
„Poeta i Natchnienie” Juliusza Słowackiego. „Pamiętnik Literacki” 2009, z. 3. – B. Ż y n i s, Niewy-
starczalność – o wybranych aspektach cielesności u Mickiewicza. W zb.: Romantyzm i nowoczesność. 
Red. M. K u z i a k. Kraków 2009.
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widocznej u badacza 23), a także zauważyć, że kwestie sensualne pojawiają się 
w niektórych blokach korespondencji częściej niż w innych. Przykład stanowią  
listy do Cieszkowskiego. Różnorodność doświadczeń sensualnych widoczna jest 
w listach do Delfiny Potockiej – trzeba je tu wymienić ponadto jako nasycone re-
prezentacjami wzrokowej percepcji świata 24. 

W epistolografii poety możemy zarówno znaleźć rozważania na temat podmio-
towości, jak i obserwować ją bezpośrednio w jego relacjach ze sobą, innymi i świa-
tem. Jak pisali badacze, listy Krasińskiego to projekt samopoznania, a także au-
tokreacji, w którym ujawnia się specyficzna scena życia, splatająca doświadczenie 
z kreacją 25. W dotychczasowych odczytaniach korespondencji Krasińskiego nacisk 
został położony na jego doświadczenie wewnętrzne 26. Kwestię zmysłów podjął Bień-
czyk, wspominając o wzroku i akcentując, jak mogliśmy to obserwować, istnienie 
u poety tendencji antysensualnej, którą badacz interpretuje w kontekście jego 
problemów zdrowotnych i tożsamościowych. Bieńczyk zrekonstruował także – 
w swojej fascynującej książce Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci – dyskurs 
somatyczny listów autora Nie-Boskiej komedii, zwracając uwagę na tworzony przez 
niego specyficzny teatr umierania 27. Wydaje się wszakże, iż warto powrócić do 
zapisanych w korespondencji poety wątków sensualnych, pytając przy tym nie tyle 
o jego doświadczenie, ile o podmiotowość romantyczną.

Epistolografia – zwłaszcza w wariancie romantycznym, wywodzącym się m.in. 
z tradycji sterne’owskiej, kładącej nacisk na emocjonalną aurę otaczającą przed-
stawiany świat 28 – zdaje się w szczególny sposób otwierać na możliwość zaistnienia 
w niej reprezentacji przeżyć zmysłowych i somatycznych; potencjalność tę powinna 
wzmagać także rama podróży, ważna w pisaniu listów przez Krasińskiego. Sytuacja 
jednak w ich przypadku okazuje się inna (choć o realizacji poetyki Sterne’a nale-
żałoby mówić, szczególnie jeśli idzie o blok korespondencji twórcy do Potockiej). 
Doświadczenie sensualne, reprezentowane oraz dyskutowane w listach poety, zo-

23 Można zaryzykować tezę, że wydzielone ze względu na adresatów bloki korespondencji poety od-
znaczają się własną dynamiką w związku z otwarciem się „ja” listów na doświadczenie sensualne, 
zwłaszcza na wzrokowe postrzeganie „urody życia”. Krasiński zazwyczaj zaczyna dialog epistolo-
graficzny od takiej perspektywy, która następnie jest wygaszana, choć nie w sposób ostateczny. 

24 Na temat zróżnicowania bloków korespondencji poety do poszczególnych autorów zob. Z. S u d o l-
s k i , Korespondencja Zygmunta Krasińskiego. Studium monograficzne. Warszawa 1968, s. 24 n. 
– M. J a n i o n, Tryptyk epistolograficzny. W: Romantyzm. Studia o ideach i stylu. Warszawa 1969, 
s. 209 n. – K. C y s e w s k i, Problem autokreacji w listach Zygmunta Krasińskiego. W zb.: Sztuka 
pisania. O liście polskim w wieku XIX. Red. J. S z t a c h e l s k a, E. D ą b r o w i c z. Białystok 2000, 
s. 73 n. – Z. S u s z c z y ń s k i, Listy Krasińskiego jako egzystencjalny eksperyment. W zb.: jw. – 
M. S a g a n i a k, Epistolografia jako projekt rozwoju samoświadomości. Listy Zygmunta Krasińskie-
go do Augusta Cieszkowskiego i Bronisława Trentowskiego. W zb.: Zygmunt Krasiński. Pytania 
o twórczość. Red. B. K u c z e r a - C h a c h u l s k a, M. P r u s s a k, E. S z c z e g l a c k a. Warszawa 
2005, s. 161 n.

25 Zob. I. B i t t n e r, Romantyczna idea „odnajdywania siebie” i jej wyraz w korespondencji Zygmun-
ta Krasińskiego. Łódź 2002. 

26 Zob. np. prace M. B i z i o r - D o m b r o w s k i e j  (Śmiertelna nuda Krasińskiego. W zb.: Zygmunt 
Krasiński. Dylematy egzystencji – problemy biografii. Red. ... Toruń 2014) oraz M. B a r a ń s k i e j -
- G u z y  (Depresja i melancholia w listach Zygmunta Krasińskiego. W zb.: jw.).

27 Zob. M. B i e ń c z y k, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci. [Warszawa 1990].
28 Zob. Z. S u d o l s k i, Polski list romantyczny. Antologia. Kraków 1997, s. 41.
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staje poddane różnym reżimom ograniczającym to doświadczenie; uwidacznia się 
w związku z tym napięcie między spirytualistyczną/idealistyczną wizją podmiotu 
a jego zmysłowymi i somatycznymi doznaniami. Przyjrzyjmy się owym zjawiskom 
bliżej.

Dyskurs somatyczny

Bieńczyk pisze o dyskursie somatycznym Krasińskiego:

kondycji posągowej, wzniosłej przeciwstawia się postura błotna, robacza, odrażająca w swym wyglądzie, 
w materii, jaka się na nią składa. Skrajne rozbieżności między tymi dwoma punktami widzenia czynią 
z ciała rzeczywisty i wyjątkowo konkretny teren kryzysu egzystencjalnego i zarazem walki o wielkość, 
tożsamość, niepowtarzalną indywidualność – walki, której rozwiązania zachodzą przede wszystkim na 
obszarze eschatologicznym, ale której przebieg wskazuje na niezwykłość i intensywność doświadczenia 
istnienia właśnie jako doświadczenia ciała – niemal zawsze chorego i cierpiącego 29.

Autor cytowanej książki dostrzega u Krasińskiego trzy spotykające się ze sobą 
rodzaje dyskursu o ciele: „tanatyczny”, którym jest najbardziej zainteresowany, 
„dialektyczno-mesjanistyczny” (otwarty na możliwość transcendencji, traktujący  
„ja” jako dialektyczną syntezę cielesno-duchową) oraz „ironiczno-symboliczny” 
(groteskowe obrazy ciała) 30.

Bieńczyk skupia się na widocznym – w korespondencji poety – przedstawieniu 
ciała rozpadającego się i zapadającego się tak w otchłań świata, jak i wnętrza „ja”. 
Ciała chorującego, umierającego, wywołującego poczucie uwięzienia, ale, parado- 
ksalnie, okazującego się również schronieniem. Co więcej, badacz zwraca uwagę 
na romantyczny fantazmat organizmu, zakładający istnienie analogii i korespon-
dencji, pozwalających traktować ciało jako zorganizowaną, będącą w ruchu, całość 
duchowo-materialną, której części wzajemnie wpływają na siebie. Taki mikrokosmos 
znajduje się ponadto w relacji z makrokosmosem, reaguje nań somatycznie; szcze-
gólne znaczenie w tym systemie mają nerwy, wychwytujące bodźce i przekazujące 
reakcje. Pozwala to, jak stwierdza Bieńczyk, na rozpoznanie natury świata jako 
będącego w stanie rozpadu, „rozdziału” 31, a także na przewidywanie biegu historii, 
odczytywanej jako zbliżająca się katastrofa. Oprócz takiego fantazmatu autor cy-
towanej książki zauważa w listach Krasińskiego wizję ciała (również własnego) 
sfragmentaryzowanego – można w związku z tym mówić o wyobraźni anatomiczno-
-chirurgicznej poety – i przez to zdehumanizowanego, „odczarowanego”; ciała, 
które zostaje określone m.in. jako „gnój”, „brud”, „mięso” „gniazdo robaków”, które 
krwawi, wymiotuje, płacze.

Z wyznań i opisów powracających w korespondencji Krasińskiego, przedstawia-
jących przeżycia ciała człowieka chorego, można by sporządzić całkiem pokaźną 
antologię. Rekonstruując fabuły odnoszące się do ciała w listach autora Nie-Boskiej 
komedii, Bieńczyk wspomina o opowieściach o chorobie: o anatomii dolegliwości, 
poszukiwaniu diagnoz, praktykach medycznych, walce z ciałem, sytuowaniu tych 

29 B i e ń c z y k, Czarny człowiek, s. 69.
30 Zob. ibidem, s. 93.
31 Formułę tę w analizach i interpretacjach poezji Krasińskiego wykorzystał M. S z a r g o t  w książce 

Ziemia rozdziału – niebo rozłączenia. O liryce Zygmunta Krasińskiego (Katowice 2000).
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doświadczeń w ramach rozpoznania własnej egzystencji. Ujęcie badacza zmierza ku 
interpretacji choroby (chorób) Krasińskiego jako zjawiska psychosomatycznego. 
Zdaniem Bieńczyka, łączy on dyskurs destrukcji ciała, obumierania z – o wiele 
rzadszym – dyskursem siły witalnej czerpanej z choroby. I to ona właśnie okazuje 
się sposobem przeżywania istnienia, trwania w nim bez możliwości wyjścia, kon-
wulsyjnego, spazmatycznego, odsłaniającego nieumiejętność istnienia, nieprzysto-
sowanie do niego i niechęć. Jak zauważa Bieńczyk, ciało w doświadczeniu Krasiń-
skiego, stając się dotkliwe w powodowanym bólu, odczuwanej destrukcji, traci za-
razem swoją realność 32. 

„Ja” listów Krasińskiego, będąc rozwibrowanym i niezwykle czułym centrum 
sensorycznym egzystencji, Kosmosu, historii, stara się wyrzec tej roli, rozpoznając 
ją jako przynoszącą cierpienie. W liście do Potockiej z 12–13 XII 1843 poeta pisze: 

Żyję śród tej sieci niewidzialnej, tajemniczej, krzyżującej się koło mnie po całej przestrzeni i miejsc, 
i czasów! Ona to drgając, w drganie wprawia serce i mózg mój. Czyż to nie nerwy moje własne przecią-
gnięte w Universum, które stały się jakoby nerwami zewnętrznymi wszystkich przedmiotów i zdarzeń? 
[P-2 137] 

Starania Krasińskiego polegają na pracy świadomości, rozumu konstruujące-
go wspomniany przez Bieńczyka dyskurs „dialektyczno-mesjaniczny”, który jednak 
w praktyce nie prowadzi do zrealizowania formuły „ja” transcendentnego 33, nie 
wyzwala z kondycji cielesnej, stając się kolejnym fantazmatem poety. W liście do 
Potockiej z 5 XII 1841 znajdujemy następujący wywód poświęcony pożądanej syn-
tezie ciała i ducha: 

A czym jest spójnia taka, zgoda taka, między posągiem ducha a posągiem ciała? Czyż nie dosko-
nałe w drugim pierwszego odbijanie się, czyli przeprowadzenie w  r z e c z y w i s t o ś ć  widomą, dotkliwą, 
słyszalną niewidomości, niedotykalności, niesłyszalności pierwszego! [P-1 388]. 

Dyskurs somatyczny Krasińskiego sytuuje się przy tym w perspektywie histo-
riozofii, wspomniana synteza wiąże się z zapowiadanym nastaniem epoki trzeciej, 
epoki Ducha i czynu; w myśl takiego ujęcia epoką zmysłów i ciała był antyk. 

Z jednej strony, koncept syntezy cielesno-duchowej stanowi dowartościowanie 
ciała, przecież wzorem dla jego przyszłej formy, jak pisze autor Nie-Boskiej komedii, 
okazuje się zmartwychwstały Chrystus, a sama synteza o takim charakterze jest 
cechą bytu Boskiego (w liście do Potockiej z 19 XII 1839 Krasiński wspomina 
o stygmatyczce, realizującej już w życiu doczesnym ideał piękna ciała duchowego 
áP-1 78ñ) 34. To w ciele ma się ujawniać duch potrzebujący materialnej formy do 
działania – czytamy w liście poety do ojca z 8 III 1836: „Na co by duch się zdał, 

32 Referuję tu rozważania B i e ń c z y k a  z książki Czarny człowiek, zawarte w rozdziałach Ciało 
cierpienia oraz „Bo ja, Henryku, jestem chory...” Badacza interesuje widoczny u Krasińskiego spe-
cyficzny teatr śmierci i umierania. Z ujęciem tym częściowo polemizuje M. P. M a r k o w s k i 
(Krasiński: na scenie histerii. W: Życie na miarę literatury. Eseje. Kraków 2009, s. 143 n.), dostrze-
gając u poety specyficzne „pismo ciała” (wypada dodać – ciała niejednokrotnie uniemożliwiającego 
pisanie), stające się znakiem histerii i teatralizacji samej choroby. 

33 B i e ń c z y k, Czarny człowiek, s. 172 n.
34 Zob. A. C o r b i n, Wpływ religii. W zb.: Historia ciała. T. 2. Red. ... Przeł. K. B e l a i d, T. S t r ó-

ż y ń s k i. Gdańsk 2013, s. 49 n.
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gdyby ciała nie było?” (G 523). Pierwiastek duchowy ma niejako energetyzować 
ciało. Krasiński pisze do Potockiej 19 IX 1845: 

Pierwiastek życia w nas, jeśli nie karmiony wciąż, zasycha się i obumiera! Trzeba ciału naszemu 
ciągłej komunii z światłem i elektrycznością, duszy zaś równie ciągłej z myślami nieskończoności, by 
wyżyć. [P-2 739]

Z drugiej jednak – synteza owa ma prowadzić do dominacji ducha i wyzwole- 
nia się od ograniczającej doczesności 35. Czytamy w korespondencji do Potockiej 
z 12–13 XI 1843: 

Lecz prócz duszy i ciała jest trzecia osobistość w człowieku. Wiesz, my ją duchem zwiemy, Tren-
towski jaźnią (le moi – jaźń od ja), otóż jedyne wyleczenie wtedy zależy od pokrzepienia tej jaźni, tej woli 
panującej i ciału, i duszy. [P-2 139–140]

Krasiński podporządkowuje ciało duchowi, kładąc nacisk na swego rodzaju 
ciało wewnętrzne czy ciało duchowe, które wydaje się pozbawione wymiaru sensu-
alnego. W refleksji tej można dopatrywać się pokrewieństw z myślą św. Pawła. Ewen-
tualnie  ów wymiar nabiera nowych jakości – zgodnie z założeniem: „Duchem [...] jest 
wszystko, ale pod rozmaitymi kształtami” (CJT-1 146). W taki sposób ma dojść do 
ponownej integracji „ja” – myśli i czucia oraz wyobraźni, tego, co materialne, z tym, 
co duchowe, myśli i czynu – które nabiera mocy, ma panować nad materią, sprawiać 
cuda siłą woli. W owym wątku można dostrzec wspomniane zbliżenie refleksji poety 
do Novalisowskiej koncepcji idealizmu magicznego 36. Krasiński zdaje się ufać, że 
myśl może pokonać dolegliwości ciała. Do Potockiej pisze 20 XI 1845: 

Zaklinam Cię, nie zwracaj uwagi zbytniej na teorię zamieniającą każdego w gniazdo obrzydliwości, 
nie myśl, że ciało Twe złożone z robaków, raczej myśl, że duch Twój z wiecznych idei, bo w pierwszej 
myśli znajdziesz tylko chorobę, w drugiej możesz pociechę i siłę, a zatem i zdrowie. [P-2 742]

Wypowiedzi poety na temat choroby ujawniają eksponowaną przez Bieńczyka 
holistyczną wizję człowieka. Czytamy np. w liście do Potockiej z 12–13 XI 1843: 
„Wiesz, co choroby ciała? Rozstrojem jedności, która wszystkim siłom cielesnym 
panować powinna. Akord z tych nut rozmaitych zowie się zdrowiem” (P-2 139). 
Choroba ciała może więc świadczyć o słabości ducha (brak odpowiedniego ciała 
z kolei nie pozwala się rozwijać duchowi). Kwestia ta wygląda paradoksalnie, albo-
wiem widoczną (w stawianych przez poetę diagnozach stanów chorobowych) wizję 
ciała jako radykalnie innego w stosunku do ducha można uznać za ślad kartezja-
nizmu, rozdzielającego res extensa i res cogitans, co stoi w sprzeczności z zauwa-
żonym holizmem, wyrażającym się również w stwierdzeniu, że „Ciało jest odbiciem 
ducha [...]” (CJT-1 45).

Krasiński nie poprzestaje na spekulacji. Podejmuje eksperymenty magnetyczne 37 

35 Zob. B a g ł a j e w s k i, op. cit., s. 120 n.
36 Szerzej piszę na ten temat w artykule Fantazmat heroiczny i praca w korespondencji Zygmunta 

Krasińskiego (w zb.: Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności. Red. M. C i e-
ś l a - K o r y t o w s k a, O. P ł a s z c z e w s k a. Kraków 2013).

37 Zob. A. K u b a l e, Dramat bólu i istnienia w listach Zygmunta Krasińskiego. Gdańsk 1997, s. 121 n. 
– B. K u c z k o w s k i, „Magnetyczność” Zygmunta Krasińskiego. Problematyka i tekst. W zb.: Zyg-
munt Krasiński w świetle i cieniu myśli romantycznej. Red. M. S t r z y ż e w s k i. Toruń 2014, 
s. 171 n.
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oraz próby z eterem, mające zbliżyć go do projektowanej podmiotowości 38. Specy-
ficzne – w związku z interesującą mnie tu kwestią, gdyż prowadzą one przez do-
świadczenie o charakterze zmysłowym (dotyk, wzrok, węch) ku duchowości, odcie-
leśnieniu i odzmysłowieniu. W liście do Konstantego Gaszyńskiego z 8 II 1847 
znajdujemy następujący fragment dotyczący zażywania eteru: 

Jednak mi lepiej na zdrowiu i duchu od 2ch tygodni, od kiedym zażył nosem i w płuca wpakował 
2 uncje eteru. Myślałem, że umieram i znieśmiertelnion wniebowstępuję przez wszechświat do Boga! 
Zupełnie uczucie duszy uwolnionej od cielska; ptasiałem, wyanielałem się, ręcem do lotu wyciągał i od 
tej chwili nerwy mi się poprawiły. Spróbuj, ale tylko 2 uncji, nosem wziewaj, a oddychaj gębą, stopnia-
mi (w flaszce trzeba, by otwór był szeroki) ubywać będzie płynu, a w Tobie przybywać nieśmiertelności. 
[G 440–441] 39

Magnetyzm, który w czasach Krasińskiego stanowił ważną sferę doświadczeń 
sensualnych (w tym również erotyki) 40, w świetle jego listów wiedzie przede wszyst-
kim do nabycia mocy przez ducha, przejawiającej się m.in. w specyficznym widze-
niu, które pozwala przekraczać granice czasu i przestrzeni. Poeta pisze np. do 
Potockiej 31 X 1844: 

Ale duch nasz, żeby był silniejszy i świętszy, pewny jestem, mógłby potęgą woli wiecznie mieć przed 
oczyma ukochaną postać i to, co się zdarza teraz tylko jak cud, zbiegiem ukrytym uczuć i wyobraźni 
natężonej, i wrażeń duchowych, byłoby chlebem powszednim serca, ciągłym widzeniem, skoroby wola 
zażądała! [P-2 552]

Dyskurs somatyczny w listach Krasińskiego wyraźnie sytuuje się w horyzoncie 
teologii (choć nawiązuje również do języka filozofii, zresztą w czasach poety te dys-
cypliny spotykają się) – w jej wariancie chrześcijańskim, tradycyjnie, tak to ujmę, 
nieufnym wobec perspektywy sensualnej, wprowadzającym wizję dualizmu ciała 
oraz ducha. O charakteryzującym chrześcijaństwo „rozdziale ciała i ducha” (L 41) 
Krasiński wspomina w liście do Jerzego Lubomirskiego z 21 IX 1839 41. W kore-
spondencji poety znajdziemy stwierdzenie, że człowiek zewnętrzny, a więc cielesny, 
zmysłowy, podobny jest do zwierzęcia, natomiast wewnętrzny przypomina Boga 42. 
Jednocześnie trzeba się zgodzić z Bieńczykiem piszącym o „Bluźnierstwie Krasiń-
skiego wobec życia [...]”, bluźnierstwie, które „sięga wręcz jego [tj. życia] biologicz-
nych korzeni” 43. I chociaż zostaje wypowiedziane językiem Starego Testamentu, to 

38 Zob. na ten temat I. B i l i ń s k a, „Jak na spacer w grób...” – Krasińskiego eksperymenty z eterem. 
W zb.: Zygmunt Krasiński – nowe spojrzenie. Red. G. H a l k i e w i c z - S o j a k, B. B u r d z i e j. 
Toruń 2001, s. 41 n. – A. K u b a l e, Eter, czyli największe odkrycie chrześcijaństwa. W zb.: „Sztucz-
ne raje...” Używki w literaturze. Red. M. K u z i a k. Słupsk 2002, s. 199 n. – M. Ś l i w i ń s k i, „Era 
fajkowa” w korespondencji Krasińskiego z Gaszyńskim. W zb.: jw. 

39 Zob. P-3 230 n.
40 Piszę o tym szerzej w artykule Magnetyzm – dziwna nowoczesność... (w druku).
41 Zob. F. M. R o s i ń s k i, Ciało ludzkie w ujęciu biblijnym. W zb.: Doświadczane, opisywane, sym-

boliczne. Ciało w dyskursach kulturowych. Red. K. Ł e ń s k a - B ą k, M. S z t a n d a r a. Opole 2008. 
Wypada zauważyć, że nawet jeśli św. Paweł naucza o zmartwychwstaniu ciał, to ma na myśli 
przemienione ciało duchowe.

42 W związku z tą kwestią zob. A. Z i o ł o w i c z, „Człowiek wewnętrzny we mnie”. Z problematyki 
wyobraźni i autorefleksji antropologicznej Krasińskiego. W zb.: Zygmunt Krasiński. Dylematy egzy-
stencji – problemy biografii, s. 29 n.

43 B i e ń c z y k, Czarny człowiek, s. 109.
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jednak nie mieści się wymiarze wiary chrześcijańskiej (badacz wskazuje w związku 
z tym na tropy gnostyckie).

Droga kształtowania się przyszłej podmiotowości przypomina u Krasińskiego 
kenotyczne doświadczenie mistyków – widoczne choćby we wspomnianych prak-
tykach z eterem i magnetyzmem, jak również w przeżywaniu choroby, destruującej 
porządek materialności. Ostatecznie okazuje się, że to śmierć wyrabia w człowieku 
ducha, tworzy jego „osobistość”, która polega na wyrzeczeniu się subiektywnego 
„ja”. Kiedy nad ciałem i duszą zapanuje duch, „ja” wejdzie w wymiar wieczności. 
Poeta pisze 21 XII 1843 do Potockiej:

Ciało jest organem ducha do rzeczy widomych, dotykalnych; dusza takim samym narzędziem, ale 
do rzeczy niedotykalnych i niewidzialnych. Rzeczy zaś niedotykalne i niewidzialne – to przeszłe lub 
przyszłe; widzialne zaś i dotykalne – to obecne i teraźniejsze. Zatem ciało – do teraźniejszego czasu, 
dusza – do przeszłości lub przyszłości. Im więcej ciało przepaja się duszą, im bardziej zlewają się oboje 
do jedni, do Harmonii, im jaśniej pojmują, miasto walki dotychczasowej, że ich celem jest zgoda i wspól-
na jedność, słowem, im bardziej się stają duchem wolnym, wiednym w sobie – tym oczywiście bardziej 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość także się zlewają, spajają, zbliżają do siebie. Stają się niejako 
wiecznością, w miarę jak dusza i ciało stają się duchem. Duch jest do rzeczy wiecznych, jak ciało było 
do teraźniejszych, a dusza do przeszłych i przyszłych. [P-2 205]

To, co jest związane z ciałem i zmysłami, podporządkowane czasowości, ma 
stanowić zatem fragment wielkiej duchowej całości przyszłego „ja”. Z drugiej stro-
ny wypada jednak wyeksponować, że Krasiński uwzględnia to, co zewnętrzne, jako 
współtworzące „ja”. W liście do Gaszyńskiego z 7 VIII 1871, w związku z rozważaniem 
kwestii zmiennego i niezmiennego w człowieku, pojawia się następujący wywód 
poświęcony doświadczaniu zewnętrzności: 

O, tak, mój drogi! Powierzchnia duszy, jej pojęcia, sądy, mniemania muszą w ciągłym ruchu to raz 
postępowym, to znów cofliwym kręcić się około tej treści wiecznej, nieprzepartej, nietkniętej, jak wszyst-
kie punkta kuli ziemskiej wirują około osi i biegunów niezwruszonych, nie wirujących. Człowiek, który 
by się w niczym nie odmienił, byłby mumią, taki, który by we wszystkim się przeobrażał, byłby tylko 
kombinacją chemiczną. Natura duszy zależy na ciągłej przemianie zewnętrznych kształtów jednej i tej-
że samej idei stanowiącej rdzeń jej wnętrzny, istotę jej niedotkliwą, a jednak twardszą niż granit. Kiedy 
mówię i d e a, rozumiem przez to nie tylko czyste, jakieś metafizyczne pomysły, łacne do przejścia 
w  m r z o n k i  filozoficzne, ale zarazem i uczucia charakter osobny áindywidualnyñ stanowiące, rozumiem 
wszystko, co życia źródłem bijącym jest w piersiach: wiarę, miłość, nadzieję! Taka i d e a, nie martwa, 
nie logiczna tylko, ale pełna niewidomej krwi i niedosłyszalnych tętn, rzeczywista, wiecznotrwała, 
z świata duchów rodem, winna być iścizną duszy. [G 240]

Poeta wypowiada się o duszy, ale zdaje się rozróżniać w niej to, co wewnętrzne, 
i to, co zewnętrzne (myślenie to może być bliskie Heglowskiej kategorii „duszy czu-
jącej”); eksponuje przy tym, że chodzi mu o ideę nie rozumową, lecz żywą, soma-
tyczną!, choć wywodzącą się ze świata ducha. Pisząc o centrum „ja”, Krasiński 
uwzględnia także to, co doświadczalne, zewnętrzne, kształtujące podmiot, niejako 
wchłaniane przez jego głęboką istotę, współtworzące zapewne pamięć. Dla trwania 
„ja” niezbędne okazuje się tak i to, co stałe, jak i to, co zmienne. Podmiot jest kon-
stelacją, w której, jak czytamy, to, co znikome (myśli), tańczy wokół centrum – my-
śli słonecznej, zarazem wszystko przyciągającej do siebie i od siebie odpychającej. 
Spełnienie takiego stanu, w którym myśl duszy się ucieleśnia, a czucie, ciało na-
bierają wymiaru idealnego, ma dokonać się w przyszłości. I w tym przypadku 
okazuje się wszakże, iż wiedzie owo niespełnienie do doświadczenia nieskończono-
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ści. Podobnie jest w następującym opisie percepcji jako rozprzestrzeniania się 
ducha na świat i jednocześnie zagarniania elementów tego ostatniego do wnętrza 
„ja”. Oto słowa skreślone przez poetę w liście do Potockiej z 7 VII 1833: 

Im więcej swego ducha rozszerzysz w Wszechświat, im więcej pochłoniesz cząstkowych rzeczy 
i zwiążesz je razem spójnią idei, tym też i w Tobie więcej tego głosu będzie. Na tym sztuka, arcy-sztuka, 
by z cząstki stać się całością, tj. przejąć w siebie, o ile można wiele, jak najwięcej z całości! [P-2 59]

Zwróćmy uwagę, że percepcja, o której wspomina Krasiński, nie ma charakte-
ru biernego, wiąże się z aktywnością „ja”.

Kończąc ten fragment wywodu, wypada podkreślić, iż w korespondencji poety 
pojawia się niewiele wzmianek o praktykach dotyczących dbania o siebie, wyjątko-
wo możemy przeczytać o wyglądzie (przykładowo zamiar zapuszczenia brody – w li-
ście do Potockiej) czy tężyźnie fizycznej (np. wiadomość o pływaniu w liście do ojca). 
O wiele więcej jest natomiast opisów zabiegów leczniczych, zwłaszcza z zakresu 
balneologii, czytamy choćby w korespondencji z 5 XI 1836 skierowanej do Reeve’a: 

Od trzech miesięcy dwa razy dziennie, doprowadziwszy mnie wpierw do najobfitszego wydzielania 
potu, do jakiego jest zdolne ciało ludzkie, wrzucają mnie do wody bijącej wprost ze źródła [...]. [R-2 247]

Dyskurs somatyczny Krasińskiego coraz wyraźniej medykalizuje się w miarę 
upływu czasu 44. Poeta wspomina w swojej korespondencji o praktykach leczniczych, 
środkach medycznych, diagnozach, lekarzach. Stan chorobowy, paradoksalnie, 
zdaje się przy tym prowadzić do niedostrzegania starzenia się – ciało piszącego 
okazuje się stare wtedy, kiedy zaczyna chorować, sytuując się w ten sposób w spe-
cyficznym bezczasie cierpienia. 

Doświadczenie sensualne

Przyjrzyjmy się obecnie przeżyciom zmysłowym podmiotu korespondencji Krasiń-
skiego. Wprowadzenie do owej kwestii zaprezentowane już tu zostało w związku 
z pojawiającą się w listach Krasińskiego wizją „ja” jako syntezy tego, co wewnętrzne 
i tego, co zewnętrzne, a także jako somatycznego sensorium czułego na stan świata 
i historii. Można mówić o trzech, oczywiście, łączących się, aspektach tego zagad-
nienia. Po pierwsze – o wrażliwości percepcyjnej podmiotu doświadczającego rze-
czywistości (ważne tu też będzie przeżycie podróży; istotne przy tym, że często jej 
trasa wiedzie z Północy na Południe, a więc w myśl romantycznej geografii kulturo-
wej: ze świata ducha do świata zmysłów). Po wtóre – o doświadczeniu somatycznym, 
czy lepiej psychosomatycznym, związanym z bólem oraz chorobą. I – po trzecie – 
o erotyce. 

Krasiński wprost deklaruje niechęć do wrażeń zmysłowych jako odwracających 
uwagę od nieskończoności. W liście do Reeve’a z 26 VI 1830, odróżniając siebie, 
człowieka nowej epoki (duszę, a nie ciało), od Jeana-Jacques’a Rousseau – doma-
gając się pejzażu wzniosłego, a nie sielskiego, jako tła dla miłości – powiada:

Tak, dla Rousseau, w jego stanie duszy, spokój natury mógł się wydać zbawienny. Łagodny powiew 
wiatru rzeźwił jego rozpaloną pierś; szmer strumyka był natchnieniem dla ucha, w którym kołatała 

44 Na ten temat zob. O. F a u r e, Spojrzenie lekarzy. W zb.: Historia ciała, s. 15 n. 
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wzburzona krew. Wszystkie te drobnostki przynosiły ulgę rozpalonemu umysłowi, a chłód jeziora koił 
płonącą w jego piersi miłość. Ale nam, którzy nie mamy materialnego ciała, tylko duszę bezcielesną, 
z płomienia, trzeba czegoś większego: czegoś, co nie dotyka naszych zmysłów, ale przemawia do ducha 
[...]. [R-1 49–50]

Erotykę Krasiński w liście do Cieszkowskiego z 14 VIII 1834 określa w taki oto, 
pozbawiający ją wymiaru zmysłowego, sposób: „Miłość to płciowość dusz, nie ciał; 
teraz wiem, co miłość, a wiem, bom w rozpaczy za d u s z ą, a w pogardzie i wstrę-
cie nad c i a ł e m” (CJT-1 116); wspomina wszakże również o swoim wcześniejszym, 
błędnym, zmysłowym traktowaniu seksualności. W korespondencji do Potockiej 
z 5 V 1839 substytutem doświadczeń erotycznych okazuje się patrzenie – pragnie-
nie kumuluje poeta w chęci widzenia – któremu ewentualnie może towarzyszyć 
drżenie ciała: „Drżę cały, za godzin cztery ujrzę Ciebie [...]” (P-1 61). Przeżycie ero-
tyczne wiąże się także ze wspólnym patrzeniem – „ja” listów bywa w takim przy-
padku przewodnikiem i pośrednikiem: „Ot, patrz, patrz ze mną razem! Naprzeciw-
ko ciągnie się Kalabria. Czy widzisz te wzgórza [...]?” (P-1 49, list do Potockiej, 
z 30 IV 1839) – również z wyobrażaniem sobie, wywoływaniem wspomnień z pa-
mięci, śnieniem czy z marzeniem, widzeniem w gorączce. W grę wchodzą także 
doświadczenia audialne: słuchanie głosu, przywoływanie go w pamięci, wspólne 
słuchanie śpiewu, muzyki. Wzrok – poeta pisze też o „wzroku serca” – zostaje w ta-
kim przypadku przedstawiony jako zmysł aktywny, twórczy, co niejednokrotnie 
wiąże się z kontekstem magnetyzmu, choć często bezradny: „Objaw mi się, wierzę 
w to, że możesz mi się ukazać. [...] Jakże ja pewny byłem, że Ty się pokażesz mnie” 
(P-1 101, list do Potockiej, z 24 XII 1839). 

Krasiński, pisząc do Potockiej, używa określeń odsomatyzowujących adresatkę; 
zwraca się do niej: „aniele”, spotyka ją w myśli jako cień, obraz, ducha (m.in. 
w związku ze wspomnianą praktyką magnetyczną). Czytamy np. w liście do Potoc-
kiej z 3 III 1844: 

Tam, tam w tym pokoju przycisnąłem Twoją duszę do piersi moich, zmartwychwstającą duszę 
Twoją, wieczną, nieśmiertelną duszę Twoją! Dotknąłem się jej niedotykalnej, prawiem widział tę uko-
chaną niewidzialną! [P-2 334]

Pojawiają się wszakże w korespondencji również przypomnienia realnego do-
tyku, jak też, być może, aluzje do wspólnych przeżyć o charakterze erotycznym. 
Ukazana tu tendencja odzmysławiająca erotykę zdradza tak wpływ romantycznej 
konwencji przedstawiania zjawisk tego typu, jak i ślad specyfiki relacji łączącej 
Krasińskiego z Potocką, rozgrywającej się w dużej mierze w epistolografii. 

Jak pisze Arkadiusz Bagłajewski, poeta rozróżnia podmiotowość żeńską (zwią-
zaną z czuciem, charakteryzującą się „słabszym ciałem” i „rozigranymi nerwami” 
áP-1 123, list do Potockiej, z 3 I 1840ñ) oraz męską (związaną z myśleniem). Pro-
jektowana synteza, dzięki której powstanie przyszłe duchowe „ja”, zakłada w świe-
tle refleksji Krasińskiego także integrację owych podmiotowości. I w tym przypad-
ku, co dostrzega badacz, ma ona dokonać się pod znakiem dominacji jednego z jej 
aspektów – pierwiastka męskiego 45. Dyskurs owej syntezy wpływa na język relacji 

45 Zob. B a g ł a j e w s k i, Poezja „trzeciej epoki”, s. 118 n. Wypada tu dodać, że – jak zauważa B i e ń-
c z y k  (Oczy Dürera, s. 155) – Krasiński rozpoznaje w sobie także cechy kobiece.
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poety z Potocką, również przyczyniając się do odzmysłowienia więzi. Czytamy w li-
ście z 18 I 1842: 

Ty kobieta, ja mężczyzna, nie możem zrzucić z siebie tej fatalności, ale możem z nią walczyć w so-
bie, w sobie co do duchów naszych ją pokonać! Duch płci nie ma, duch jeden jest. Dialy, zaklinam Cię 
na wszystko, bądź więcej wieczną, a mniej doczesną, więcej duchem, a mniej na okoliczności rozmaitość 
patrzącą i dotkliwą osobistością, a ja znów z mojej strony będę się starał mniej być na nie niezważają-
cym. Mnie zostaw, mnie przelej kobiecość swoją, a Ty weź męskość moją [...]. [P-1 494] 

Doświadczenie percepcyjne podmiotu listów Krasińskiego – myślę o sposobie 
doznawania i poznawania rzeczywistości zewnętrznej – ma charakter wyraźnie 
wzrokocentryczny; wzrok bywa także u poety środkiem ekspresji, komunikacji, 
narzędziem władzy, mierzenia się ze światem. Kolejnym pod względem częstotliwo-
ści reprezentacji zmysłem jest słuch: najczęściej chodzi o słuchanie muzyki, ale też 
chociażby ciszy w naturze czy drugiego człowieka. Czasem występują w listach 
doświadczenia polisensoryczne, wiążące wzrok (w tym przypadku wewnętrzny) 
i słuch, np. grający Krasiński przypomina sobie Potocką: „Ledwom jakikolwiek 
dźwięk wynalazł, aliści patrzę, wewnątrz mózgu mego ciemność wydała z siebie 
oświeconą przestrzeń, pokój meluński!” (P-1 360, list z 17 XI 1841). 

Oko poety, którego patrzenie możemy śledzić w korespondencji, jest okiem po-
dróżnika. I w tym przypadku należy odnotować redukcję doświadczenia, Krasiński 
bowiem często ogranicza reprezentacje sfery propriocepcyjnej właśnie do wymiaru 
ruchu oka (najwięcej opisów przemieszczania się zawierają przy tym listy do Potoc-
kiej). Poeta przedstawia adresatce koncepcję ruchu harmonijnego, który zależy od 
harmonii wewnętrznej: 

Bo na to, by ruch mógł być dzielny i harmonijny zewnątrz, trzeba by w siódmej serca głębokości 
był spokój, spokój ten aniołów, który u nich z przytomności Bożej się rodzi, a u nas z obecności uko-
chanych! [P-2 397, list do Potockiej, z 12 IV 1844] 

Ruch ma być, zdaniem autora, lekarstwem na różne dolegliwości, nie zawsze 
jednak okazuje się skuteczny; czasem staje się symptomem choroby: chodzi o omdle-
nia, konwulsje, spazmy czy gwałtowne przejścia od apatii do aktywności (niekiedy 
takim symptomem jest unieruchomienie).

Sporadycznie pojawiają się w korespondencji poety inne wrażenia sensualne, 
czytamy np. o smrodzie przypalonej fajki (G 235), o smaku wina (G 241), oczywiście, 
o niemożności jedzenia, spowodowanej chorobą, ale też o jedzeniu (P-3 147) oraz 
o dotyku, last but not least – zwłaszcza, jak już wspominałem, w listach do Potoc-
kiej, w których powraca zapis dotyczący pragnienia dotyku: trzymania ręki, uścisku, 
chwycenia w ramiona, pocałunku; bywa, że dotyk jest metaforyzowany: idący 
„z głębi serca” (CJT-1 648). Co znamienne, Krasiński najczęściej poprzestaje na 
wizualizacjach źródła bodźców innych zmysłów, a to również świadczy o wzroko-
centryzmie dyskursu poety; węch może też okazać się metaforą szczególnych zdol-
ności poznawczych (najczęściej taką metaforę stanowi wszakże wzrok). 

Przypomnę, że, zdaniem Bieńczyka, Krasińskiego interesuje to, co niewidzialne, 
co kryje się za widzialnym. Badacz pisze o charakterystycznej dla korespondencji 
poety przemianie w widzeniu tego, co empiryczne, w to, co metafizyczne; o niechę-
ci do obrazu i o rozmywaniu – w czasie patrzenia – rzeczywistości doczesnej, trak-
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towanej jako zasłona oddzielająca od prawdy 46. Sprawa wydaje się jednak bardziej 
skomplikowana i przede wszystkim ujawnia wyróżniające ją napięcia.

Po pierwsze, widzenie wewnętrzne, które ukazuje poeta, może wywoływać od-
czucie niedosytu. Krasiński wspomina np. w liście do Gaszyńskiego z 8 II 1835: 

Co dzień bardziej odstrycham się od życia, świat zewnętrzny nieznośnie mnie cięży. Usuwam się 
jemu, usuwam się z wolna, a wewnętrzny świat nie przynosi mi pociechy [...]. [G 96–97] 

Po wtóre, tego typu patrzenie nie wyczerpuje jednak rejestru doświadczeń 
wzrokowych w interesującej mnie tu korespondencji. Wypada wszakże pamiętać, 
że Bieńczyk pisze o tendencji antysensualistycznej jako o nasilającej się u poety 
w miarę upływu czasu. 

W listach autora Nie-Boskiej komedii możemy zaobserwować również taki typ 
percepcji wzrokowej, jaki dostrzegł Waśko, odczytując utwory literackie Krasińskie-
go. Zdaniem Ewy Szczeglackiej, patrzenie stało się nawet „głównym tematem” 
wielu listów poety, które badaczka określa mianem „traktatu o spojrzeniu”. Zauwa-
ża ona – w polemice z Bieńczykiem – że Krasiński wracał wzrokiem od niewidzial-
nego do widzialnego, że fascynował się również powierzchnią świata i związaną 
z nią „urodą życia”, było tak zwłaszcza w latach młodości artysty 47. 

Podmiot patrzący w listach poety realizuje dwie opisane przez Abramsa strate-
gie widzenia: jest lustrem i lampą, odbija mimetycznie świat rzeczy i współtworzy 
jego wyobrażenie. Dzieje się tak w przypadku patrzenia zarówno na naturę (czy to 
będzie natura Północy, czy Południa), jak i na sferę kultury oraz na ludzi. Wydaje 
się przy tym, że najczęściej trudno odróżnić obie strategie, lepiej więc mówić o roz-
maitym ich natężeniu. 

Jak zauważa Bagłajewski, niejednokrotnie w korespondencji Krasińskiego 
patrzenie na świat zewnętrzny wywołuje przejście do wzroku wewnętrznego i do 
wizji 48. W liście do Gaszyńskiego z 19 IV 1840 znajdujemy następujący opis: 

Z okna mego, nad samym Tybrem sterczącego, widać wielką przestrzeń zielonych na tamtym 
brzegu rzeki ogrodów, a za nimi zamek Świętego Anioła, a dalej na wzgórzu Watykan i Święty Piotr. 
Widzę białą obsłonę, chrześcijańskie velarium, zarzucone w kształcie baldachimu od szczytów ganku 
do połowy perystylu kościoła. Dzień pogody błękitnej, lecz nie rażącej, bo niebo tak cienką warstwą 
wyziewów przesłonione jak dźwięk w głosie kontraltowym. Bazylika wieków stoi mi przed oczyma, choć 

46 Zob. B i e ń c z y k, Oczy Dürera, s. 142, 164 n.
47 Zob. E. S z c z e g l a c k a, Ile dzienników pisał Krasiński w Szwajcarii?... W zb.: Zygmunt Krasiński. 

Pytania o twórczość, s. 168, 153 n. Wspominałem już, że omawiana kwestia jest związana z po-
szczególnymi blokami korespondencji i wpisuje się w dynamikę relacji z adresatem listów. Czyta-
my w korespondencji Z. K r a s i ń s k i e g o  np. do Potockiej z 30 IV 1839: „Świat jest pięknym, 
świat roztoczony leży przed nami, a muszę mu powiedzieć: brzydki, muszę go odepchnąć od oczu, 
bo Ciebie tu nie ma [...]” (P-1 49). Jednocześnie poeta sam zwraca uwagę na młodzieńczą wrażliwość 
sensualną, pisząc choćby 15 VII 1850, po przebytej operacji, do Cieszkowskiego: „Na 24 godzin to 
mi przerwało melancholię. Dziś znów się w nią zapadam; niegdyś muzyka, piękny krajobraz, nagłe 
uczucie wydobywały mię ze śmierci wiecznej. Teraz widzę, że już tylko nóż! Dla dostania natchnień 
trza chyba będzie sobie kazać mięso krajać!” (CJT-1 548). B i e ń c z y k  (Oczy Dürera, s. 168) po-
wiada, iż akceptacja świata widzialnego wiąże się u Krasińskiego z wpisaniem w niego straty. Nie 
wydaje się jednak, by było to bezwyjątkową regułą.

48 A. B a g ł a j e w s k i, W poszukiwaniu kształtu wizji. W zb.: Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość, 
s. 25 n.
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z daleka; mogę rozeznać każdą kolumnę, każdą framugę, posąg każden, tylko ludu na dziedzińcu nie 
widzę, tylko gwarów jego nie słyszę; za daleko, ale tym lepiej. Sam jeden wśród pustyni widnokręgu 
wznosi się przede mną ten posąg granitowy Boga, ten świat kamienny zwany kościołem Piotra! I czuję, 
jak wszystko naokół gotuje się i garnie ku chwili Zmartwychwstania Pańskiego. Lecz dziwnym myśli 
wysnuciem, co chwila inny obraz staje między moimi oczyma a Świętym Piotrem [...]. [G 212]

Podobnie skonstruowany jest słynny fragment z listu do Reeve’a, poświęcony 
pobytowi Krasińskiego w Koloseum. Piękno księżycowej nocy i niezwykłość miejsca 
w połączeniu z wysiłkiem spojrzenia przenikającego mrok uruchamiają pracę wy-
obraźni. Świat ożywa, nasyca się światłem, a „ja” staje się rozwibrowanym centrum 
sensorycznym. Doświadczenie to zostaje uwewnętrznione, percepcja świata ze-
wnętrznego prowadzi do otwarcia się na bezpośredni kontakt z przeszłością. Poeta 
pisze w korespondencji do Reeve’a z 9–12 XII 1830: 

Jedne za drugimi nadbiegały wspomnienia, wyobraźnia rozpalała się coraz bardziej. Im wyraźniej 
rysowały się otaczające mnie przedmioty, tym bardziej przenosiłem się w zamierzchłe, żyjące jednak 
w ludzkiej pamięci stulecia. [R-1 113]

„Ja” pogrąża się w zadumie, spojrzeniu towarzyszy słyszenie odgłosów prze-
szłości, a także zapach krwi. Doświadczenie zostaje zwieńczone doznaniem religij-
nym (wrażenie harmonijnej pieśni wznoszącej się w górę i wyobrażenie oświetlone-
go przez księżyc krzyża, sytuującego się w centrum widzenia). 

Świat zewnętrzny nie zawsze okazuje się potrzebny Krasińskiemu, by urucho-
mić wzrok wewnętrzny; niejednokrotnie takie patrzenie rozpoczyna się od zamknię-
cia oczu zewnętrznych. W liście do Potockiej z 23 II 1839 czytamy: 

Gdy oczy mam zamknięte, świat staje się moim. W tej wielkiej ciemności przyzwyczaiłem się wy-
woływać postaci, od którychem oderwany. Wewnątrz siebie żyję, spodziewam się lub męczę, lodowacie-
ję lub goreję, rad, że otaczający mają mnie za uspokojonego, cichego, może usypiającego. Tymczasem 
płyną przede mną cienie. [P-1 33]

Poeta pisze o realnym charakterze tego, co widziane wzrokiem wewnętrznym 
(pojawiają się w tym przypadku obrazy – wspomnienia z dzieciństwa). Koniec wizji 
wywołuje wszakże odczucie braku, rozczarowanie spowodowane widmową naturą 
przeżycia i pragnienie tego, co rzeczywiste. 

W związku ze współistnieniem strategii lustra i lampy w patrzeniu podmiotu 
listów Krasińskiego na świat warto odwołać się do kategorii epifanii romantycznej, 
zaproponowanej przez Charlesa Taylora 49. Określa ona spojrzenie, w którym to, 
co widziane, powstaje jako efekt aktywności wzroku niejako przechwytującego 
rzeczywistość i „zaczarowującego” ją w aurze emocji i wyobraźni, nadającego świa-
tu – czy może lepiej: wydobywającemu z niego – wymiar duchowy. Zwróćmy uwa-
gę, że taka perspektywa myślenia o wzroku pozwala inaczej ująć kwestię wzroko-
centryzmu romantycznego. Okazuje się on bowiem umocowany nie w dystansującym 
i wytwarzającym pozycję dominacji oglądzie racjonalnym 50, ale we wspomnianej 

49 Ch. T a y l o r, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Przeł. M. G r u s z c z y ń-
s k i  [i in.]. Oprac. nauk. T. G a d a c z. Wstęp A. B i e l i k - R o b s o n. Warszawa 2001, s. 678.

50 Zob. na ten temat M. J a y, Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od impresjonistów do Bergso- 
na. W zb.: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Red. R. N y c z. Kraków 1998 (przeł. 
J. P r z e ź m i ń s k i).

I-2.indd   43 2018-03-14   12:26:54



ROZPRAWY I ARTYKUŁY44

aurze, w nastroju, który łączy świat zewnętrzny z wnętrzem patrzącego. Pozwa- 
la w taki sposób na uczynienie tego, co obce oraz zagrażające – bliskim i oswojo- 
nym. Wiedzie jednak również do tego, że wzrok zostaje pozbawiony wymiaru zmy-
słowego.

Praktyka takiego patrzenia często wiąże się w listach Krasińskiego ze spoj- 
rzeniem na naturę. Przykładowo, w pisanym w Genewie liście do Gaszyńskiego 
z 10 XI 1829 czytamy:

O milę jeszcze przed Lozanną odkrył się mojemu oku widok zawierający wszystko, co tylko przy-
rodzenie stworzyć może wzniosłego i pięknego. Jezioro Leman, zdające się być małym oceanem, błysz-
czało przy promieniach jasnego słońca jak masa nieprzeliczalnych diamentów. Wzruszone fale snuły 
się jedna za drugą na kształt splotów ognistego węża, a części jeziora, na które padał cień gór nadbrzeż-
nych, podobne były do roztopionego lapis-lazuli, w którego łonie osadzono świetniejące farbami tęczy 
kamienie. [G 27]

To przesłany w liście urywek prozy, zawierający wrażenia z pobytu w Szwajca-
rii. Podobne fragmenty odnoszą się także do pobytu poety we Włoszech. Specyfikę 
spojrzenia ujawniającego się w przytoczonym cytacie stanowi widzenie świata przez 
pryzmat kategorii estetycznych: piękna i wzniosłości, które pozwalają przeżywać 
rzeczywistość i porządkować związane z nią doświadczenie 51. 

Pozostaje jeszcze sprawa słuchania pojawiająca się już w podjętych tu rozwa-
żaniach w kontekście specyfiki relacji erotycznej. Krasiński pisze w liście do Potoc-
kiej z 21 XII 1841 o percepcji ciszy, głosu, śpiewu oraz muzyki. Odbiór dźwięków 
ukazany jest jako doświadczenie wewnętrzne, jak w przypadku słuchania Mozarta, 
które – co znamienne – poprzedzone zostało zamknięciem oczu: „Oczym zamknął, 
wsunąłem się w ławkę, zaprawdę widzieć już nie potrzebowałem – słuch był niebem 
moim” (P-1 433). Niejednokrotnie powraca u Krasińskiego eksponowanie opozycji 
wzroku i słuchu. To, co wewnętrzne, wydaje się bardziej pożądane niż to, co ze-
wnętrzne. Muzyka pojawia się przy tym w listach poety w ramach często wykorzy-
stywanego w romantyzmie mitu pitagorejskiego 52.

Jak już zostało zasygnalizowane, w świetle korespondencji Krasińskiego do-
świadczenie choroby wzmacnia sferę przeżyć sensualnych; ciało, wpisywane w dys-
kurs antropologiczny, poddawane praktykom odzmysławiającym, jednak przypo-
mina o sobie w kontekście rozstroju i doznawanego cierpienia. Wzmocnienie to 
dokonuje się wszakże specyficznie. Czytamy bowiem tak o nadwrażliwości, jak 
i o niedomaganiu zmysłów; również o łączących te zjawiska halucynacjach wzro-
kowych, zaburzających zdolność percepcji. Choroba, spleciony z nią ból, potęguje 
odczucie ciała, wrażliwość na bodźce, widoczną choćby w związku ze zmianą kli-
matu czy miejsca pobytu ze wsi na miasto. Jednocześnie sprawia, że percepcja 
może okazać się uciążliwa. Poeta pisze do Cieszkowskiego 23 I 1846, zwracając 
uwagę na pogorszenie swojego samopoczucia spowodowane chorobą (chodzi o do-
legliwości dotykające wzrok): 

51 O takim spojrzeniu u poety zob. M. S i w i e c, Romantyzm i zatrzymany czas. Kraków 2009, rozdz. 
Przestrzeń onirycznych ogrodów. Krasiński i Nerval.

52 Zob. na ten temat M. S o k a l s k a, Między praktyką a metafizyką. Muzyka w listach Krasińskiego. 
W zb.: Wokół Krasińskiego. Red. ... Kraków 2012, s. 191 n.

I-2.indd   44 2018-03-14   12:26:54



MICHAŁ KUZIAK   Podmiotowość romantyczna – kłopoty z sensualnością 45

Błąkam się jak strach na pokucie. Dość o tym – dość o tym! A słońce to gryzie mnie promieńmi 
swymi – ach! żebyś Ty wiedział, jak niegdyś na tych samych wzgórzach i ścieżkach, i w tych samych 
ogrodach, w tym samym świetle ja szczęśliwy byłem. [CJT-1 209]

Napięcie między perspektywą sensualną a idealistyczną/spirytualistyczną, 
które mogliśmy zaobserwować w artykule (wyrażające się w próbie wyparcia tej 
pierwszej przez dyskurs antropologiczny oraz w ograniczaniu roli doświadczenia 
zmysłowego), ma w listach Krasińskiego wymiar dramatyczny, łączący się bezpo-
średnio z egzystencją poety. Pozostaje on nieufny wobec doświadczenia oraz zwią-
zanego z nim porządku ciała i zmysłów. Traktuje je, jak powiedziałaby Julia Kri-
steva, jako sferę abiektalną 53, pozwalającą konstytuować się podmiotowi ducho-
wemu, wybierającemu fantazmat czystości, pełni, ładu, sensu, kwestionującemu 
w ten sposób swoje bycie w świecie, jego przypadkowość oraz bolesną dotkliwość. 
Należałoby tu przypomnieć Stanisława Brzozowskiego, który stwierdził, że podmiot 
romantyczny, zwłaszcza w wariancie polskim, kształtuje się przez odcięcie związków 
z rzeczywistością, ignorując jej prawa, uciekając w wymiar wewnętrzności i ducho-
wości 54. Brzozowski zwracał wszakże uwagę raczej na rzeczywistość historyczną, 
kulturowo-cywilizacyjną (choć czytelnik F. Nietzschego mógł dostrzec także niechęć 
do umocowania cielesno-biologicznego), w przypadku Krasińskiego w grę wchodzi 
również kwestia przeżycia egzystencjalnego, wywodzącego się z cielesnej kondycji 
„ja”, z afektów. 

Ta nieufność wobec doświadczenia może mieć wiele źródeł i rozmaite interpre-
tacje. Gdyby skorzystać z zaproponowanego przez Maurice’a Marleau-Ponty’ego 
rozróżnienia na doświadczenie i poznanie, i dalej – na dwa aspekty doznawania, 
wypadałoby stwierdzić, że Krasiński jest po stronie poznania, a więc przeżywania 
rzeczywistości „już wyposażonego w sens, który przydziela mu rolę zarówno w spek-
taklu świata, jak i w naszej egzystencji” 55. Filozof zauważa, iż wyposażenie to wią-
że się głównie ze zmysłem wzroku. Wypada zresztą dodać, że, zdaniem Marleau-
-Ponty’ego, romantycy byli po stronie pełnego uchwycenia sensu doświadczenia, 
nie ograniczonego do epistemologii – jako dowód przywołany zostaje Johann Gott- 
fried Herder. Sprawa nie wydaje się wszakże tak jednoznaczna. Jak przekonuje 
Jay, romantycy musieli niejako odzyskiwać tak pojmowane doświadczenie – głów-
nie w przeżyciach religijnym i estetycznym, pragnąc wykroczyć poza Kartezjański 
dualizm ciała i duszy (empiryzmu i intelektualizmu) 56. A odzyskiwanie nie zawsze 
okazywało się fortunne.

Po pierwsze, zrekonstruowany tu antysensualny syndrom Krasińskiego – przy jed-
noczesnym, zapisanym w listach, pragnieniu i doświadczaniu rzeczywistości, a rów-
nież przy poczuciu bycia skazanym na to doświadczanie – może mieć swoje źródło 

53 J. K r i s t e v a, Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. Przeł. M. F a l s k i. Kraków 2007, s. 7 n.
54 O stosunku Brzozowskiego do Krasińskiego pisze E. D ą b r o w i c z  w pracy Mroczna indywidual-

ność. Brzozowski i modernistyczna lektura Krasińskiego (w zb.: Konstelacje Stanisława Brzozow-
skiego. Red. nauk. U. K o w a l c z u k, A. M e n c w e l, E. P a c z o s k a, P. R o d a k. Warszawa 2012).

55 M. M e r l e a u - P o n t y, Fenomenologia percepcji. Przeł. M. K o w a l s k a, J. M i g a s i ń s k i. Posł. 
J. M i g a s i ń s k i. Warszawa 2016, s. 71.

56 J a y, Pieśni doświadczenia, s. 119 n.
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w gnostyckich tendencjach romantyzmu, znakomicie znanych poecie. Wykład o tym 
zawarty jest w jednym z listów do Potockiej, kończącym się rozważaniami na temat 
ducha, który łączy myśl i materię, a więc na temat projektowanego przez poetę 
przyszłego „ja” (P-2 339 n.). Po wtóre, wypada tu odnotować niechęć do doświad-
czenia, przekonanie o jego ograniczonej wartości, znamienne tak dla nowoczesności 
(Jay pisze o charakteryzującej ją niepewności poznawczej związanej z doświadcze-
niem i o próbach opanowania go 57; oczywiście – powiada badacz – z drugiej strony 
żywy jest w nowoczesności nurt zaufania do doświadczenia), jak i dla nowoczesno-
ści romantycznej. Zjawisko to łączy się z rozpoznaniem rzeczywistości jako tego, co 
„odczarowane” i stanowiące źródło traumy, groźne dla podmiotu, poddane zmianie, 
a więc nie gwarantujące pewności. Uwewnętrznienie doświadczenia, które mogliśmy 
dostrzec w listach poety, jest odpowiedzią na te problemy, ale zarazem wiedzie do 
odzmysłowienia przeżyć. 

Po trzecie, w końcu, wolno przyjąć, iż niechęć poety do ciała i zmysłów stanowi 
indywidualną idiosynkrazję twórcy, związaną z jego dolegliwościami psychosoma-
tycznymi (można tu odnotować, że trudne sytuacje wzmagają cierpienia Krasiń-
skiego, przykładem niech będzie jego pobyt w Petersburgu w 1832 roku) 58. W tym 
kierunku szły rozważania Bieńczyka, interpretującego choroby autora Nie-Boskiej 
komedii jako sposób istnienia, świadczący tak o kłopotach w relacji z ojcem, jak 
i o problemach tożsamościowych, skutkujących melancholią. 

Oczywiście, zapewne w grę wchodzą wszystkie wymienione powody. W listach 
Krasińskiego, co okazuje się szczególnie interesujące, spotyka się realne doświad-
czenie choroby z romantycznym językiem kulturowym pozwalającym o nim mówić. 
Powody owe mają swoją (tłumioną) drugą stronę, otwierającą na wymiar sensual-
ności. Gnostyckim tendencjom można przeciwstawić urzeczenie naturą – tak al-
pejskiej Północy, jak i włoskiego Południa. Niechęci do doświadczenia – nowoczesnej 
i romantycznie nowoczesnej – zwrot ku doświadczeniu jako temu, co daje radykal-
nie inne poznanie niż rozum i wiąże się z istnieniem jednostkowym. Podobnie in-
dywidualne idiosynkrazje mogą spotykać się z fascynacją „urodą życia”. 

Interesujące byłoby postawienie pytania o to: jak wymiar somatyczny i sensu-
alny widoczny w korespondencji Krasińskiego sytuuje się na tle reprezentacji do-
świadczeń tego typu w twórczości innych romantyków? Jeśli w ich rozumieniu to 
choroba (ból) 59 oraz erotyka 60 okazują się doświadczeniami niejako usprawiedli-
wiającymi reprezentację przeżyć sensualnych, to w przypadku autora Nie-Boskiej 
komedii w grę wchodzi zwłaszcza ta pierwsza, szczególnie nie poddająca się zabie-
gom odsomatyzowania i odzmysłowienia, wymykająca się pracy racjonalizującego 
dyskursu. Zważywszy na to, należałoby przyjąć, że poeta stanowi skrajny casus. 
Niemniej wstępne intuicje pozwalają dopatrywać się podobieństw łączących go 
z innymi romantykami: tak w związku z refleksją antropologiczną (synteza ducha 

57 Ibidem, s. 69 n.
58 Zob. B i e ń c z y k, Oczy Dürera.
59 Zob. A. C o r b i n, Bóle, cierpienia i niedole ciała. W zb.: Historia ciała, s. 239 n. Problem ciała 

cierpiącego w twórczości Słowackiego przedstawił A. K o t l i ń s k i  w książce Mistrz „czerwonego 
rymu”: Słowacki (Warszawa 2000).

60 Zob. A. C o r b i n, Spotykanie się ciał. W zb.: Historia ciała, s. 155 n.
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i ciała, a także jej charakter), jak i w związku z dominacją wzrokocentryzmu – spe-
cyficznego, mającego na celu uwewnętrznienie tego, co widziane – oraz ograniczo-
ną reprezentacją pozostałych zmysłów; analogicznie jest z traktowaniem słuchu 
jako zmysłu wewnętrznego, przeciwstawionego wzrokowi zewnętrznemu. 
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The article is devoted to a reflection on sensuality and representations of mental experience in Zygmunt 
Krasiński’s correspondence. It depicts the themes related to the phenomena and presents a hierarchy 
of senses with a marked sight-centrism. The poet proves to be a figure that desensualises experience, 
and he strives to inward it. The vision of ideal subjectivity formulated by Krasiński admittedly sets up 
a synthesis of body and soul as the vision gives a spiritual character to what is sensual. Residual sen-
sual experience is in the poet occupied by feeling love and – especially – facing disease and death.
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UJĘCIE I RZUT O „FORTEPIANIE SZOPENA” CYPRIANA NORWIDA

Fortepian. Jest bezużyteczne, szkodliwe nawet upierać się 
długo przy jednym fragmencie. Lepiej wracać do niego często; po 
tym poznaje się prawdziwą cierpliwość. Nic mniej romantycznego. 
Od gwałtownego natarcia cierpliwość woli nieśpieszne i metodycz-
ne oblężenie.

To samo dotyczy kreacji poetyckiej. [André Gide]

Poezja nakłada wiele masek, na wskroś przezroczystych, aż 
do sedna, pod wnikliwym spojrzeniem lub w krzyżowym ogniu 
lektury. Gdy punkty przecięcia nałożą się na siebie, ich mnogość 
może się stać początkiem objawienia. [William Carlos Williams] 1

Minęło tyle lat od publikacji poematu, a ciągle ma się potrzebę odczytywania go na 
nowo, gruntownie, zawsze od początku, z a w s z e - j e s z c z e - r a z. Nie jest to, jak 
sądzę, potrzeba taka sama, jak w przypadku wielu innych, skądinąd intrygujących 
poematów. Ten utwór w sposób tylko jemu właściwy ustanawia swoje z a w s z e -
- j e s z c z e - r a z - l e k t u r y, swoje trwające w świadomościach czytelników wie- 
czyste ponawianie się. Fortepian Szopena został napisany dla inspiracji do takiej 
lekturowo-poematowej pracy, a nawet dla uznania jej konieczności. Być może, na 
tym polega szczególny, znamienny rodzaj procesualności poematu Norwida, wy-
chodzący poza samo tekstowe utrwalenie, szukający kontynuacji i nieustannej 
zmiany w kolejnych lekturach. To nie jest tylko poboczna właściwość – to jedna 
z głównych treści ideowych Fortepianu Szopena, wyrażona implicite, nie na pierw-
szym planie, tym silniej oddziałująca.

W tym znaczeniu jest to poemat spontaniczny, mimo użycia w jego przebiegu 
rozmaitych filozoficznych konkluzji. Jego spontaniczność polega na p o c z ą t k o-
w a n i u. Energią i rytmem jest wznawiane w każdej strofie 2 p o c z ą t k o w a n i e. 
Można to nazwać rytmem „rzutów”, rytmem uprzedzania każdego sensu jego zary-
sowywanym zamiarem i wypełnieniem tego uprzedzania dynamiką myśli, jej po-
etycką substancją słowną.

Ma to związek z istnieniem poematu w czytelniczej pamięci. Pamięć chce się 
samoposzerzać – budowana wokół lektur samo to budowanie przeradza w dojmu-

1 A. G i d e, Dziennik. Wybór, przekł., objaśn. J. G u z e. Warszawa 1992, s. 98. – W. C. W i l l i a m s. 
Cyt. za: D. C o l l e c o t t  S u r m a n, W stronę kryształu. Nauka i sztuka w poetyce Williamsa. Przeł. 
A. W a r s o. „Literatura na Świecie” 2009, nr 1/2, s. 110. 

2 Używam terminu „strofa”, a nie „strofoid”, bo chociaż części Fortepianu Szopena nie powtarzają 
tego samego wzoru rytmicznego i rymowego, to jednak ich wewnętrzne rytmiczne i rymowe zwią-
zanie jest niezwykle silne, nadaje częściom charakter zwarty, stroficzny właśnie.
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jącą potrzebę coraz to nowego czytania. Fortepian Szopena ma właściwość rozpo-
znaną przez Heraklita z Efezu jako cecha duszy: „zawiera logos powiększający 
siebie samego” 3.

Zapewne jest w tym coś muzycznego, analogia do tworzenia się dzieł muzycz-
nych w ich ponawianym wykonywaniu. Kiedy w strofie IV czytamy o coraz to innym 
„ustrojeniu się ech” dochodzących do uszu słuchaczy po śmierci kompozytora, to 
przywołana jest w ten sposób istota życia muzyki. Również czytelnik ma być takim 
wykonawcą muzyki poematu, muzyki dźwięku, muzyki znaczenia i myśli.

Trzeba zatem uznać ten poemat za i n t o n a c y j n y  w samej swojej istocie, 
przy czym „intonacja” dotyczy tutaj modulacji, „ustrojenia się ech” – we wszystkich 
warstwach utworu. Ma to też odbicie w zawartości treściowej, bo ściśle kojarzy się 
z „powzięciem” dźwięku, intonacją muzyczną.

Ta cecha ustawicznego, być może bezgranicznego, kontynuowania się jest w tym 
poemacie przełamana przez wyrazisty podział na ponumerowane strofy, z których 
każda dąży do całościowania się, wiąże się własnym rytmiczno-melodycznym wę-
złem, tworząc jakby osobne wariacje poematowych tematów, podobnie jak w utwo-
rze muzycznym. W ten sposób spontanicznie kształtuje się spójność strof. Dobrze 
to oddaje formuła z wnętrza poematu o „rzutu-mocy” przesilającej się z pieśnią, 
czyli z wyśpiewaną całością. Ten poemat jednocześnie w każdej swojej strofie cało-
ściuje się i ustawicznie zapoczątkowuje. I to właśnie – „dopełnienie” i „rozpoczyna-
nie” ukazane w strofie VII – stanowi jego temat, treść.

Rozdzielenie jest, z jednej strony, muzyczną harmonią cząstek, a z drugiej – 
rozdarciem ciała poematu jak ciała Orfeusza w finalnej strofie.

A jaka jest natura luk, przerw pomiędzy częściami? Myślę, że nie są to „cisze” 
znane nam z Norwidowskiej filozofii mowy. To raczej taktowania poematowego 
rytmu, a wraz z tym taktowania idei wszelkich rytmów świata – kosmologiczny 
zakrój utworu uprawnia do takiego patosu.

Pełnia tego poematu polega na tym, że w jego skład wchodzą pojęcia i rzeczy-
wistości całego ludzkiego bytu w ich istocie i dynamice: czas i przestrzeń, osobowość, 
społeczność, los, idee, historia zdarzeniowa i historia idei, twórczość rozumiana 
jako wszechstronne uczestnictwo w świecie. Wzajemne relacje tych pojęć i tych 
rzeczywistości ujęte są wyczerpująco i w toku poematu nieustannie się odnawiają, 
nie pozwalając, żeby owe części i aspekty ludzkiego świata zostały osaczone przez 
stereotypy. Dzięki temu Fortepian Szopena do dzisiaj zachował zaczepną siłę od-
działywania: każdy z jego wątków związuje się z wątkami świadomości wszystkich 
epok następujących po jego napisaniu, szarpie nimi, ożywia, weryfikuje.

A więc owo z a w s z e - j e s z c z e - r a z  jest także c i ą g l e - i n a c z e j - t a k -
- s a m o. Rozdzielenie strof pozwala na wiele początków, po to żeby zawsze było 
wiele do zaczynania. Przypomina się cytat z biblijnej Księgi Mądrości (19, 18): „Ży-
wioły bowiem, gdy się inaczej ze sobą zestroją, odmieniają rodzaj rytmu, jakby 
dźwięki harfy, zawsze pozostając w tonie” 4 – ten cytat zawiera esencję muzyki 
i esencję poematowej kompozycji. 

3 H e r a k l i t  z  E f e z u, aforyzm 22 B 115 (według numeracji Dielsa–Kranza). 
4 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół 

Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 5, na nowo oprac. i popr. Poznań 2000.
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Mój esej ma być taką właśnie lekturą i jednoczesną refleksją nad unikatowością 
tej lektury, refleksją ustawicznie inicjowaną przez wiele miejsc utworu i przez jego 
całość.

Pojawia się tutaj ogromna trudność interpretacji. Poematowa całość jest tak 
pełna i suwerenna, że nie znosi natręctwa interpretacyjnego. Natomiast ciągle 
ponawiane rozpoczynanie niechętne jest jakiejkolwiek interpretacji, bo ta może 
zniszczyć nowość, uprzedzając ją przy następnej lekturze... Z tych paradoksów 
wynika problem kompozycyjny mojego eseju: jak pogodzić refleksje o całościowym 
sensie poematu z drobiazgową analizą jego kolejno narastających wersów i strof?

W jaki sposób proces objaśniania i interpretacji Fortepianu Szopena wers po 
wersie może uprzytomnić summę jego sensów? Czy rozwarstwiające się wieloznacz-
ności poszczególnych wersów mogą ułożyć się we wspólny nurt, zapewnić jeszcze 
jeden, oprócz integracji międzystroficznej, rodzaj spójności tekstu? Mogą, bo poemat 
po przeczytaniu pojmujemy jako całość. Nie mogą, bo wiele rozwarstwionych zna-
czeń wytwarza sobie osobne płaszczyzny sensu, ustanawiające pewne znaczenia 
poza ogólną spójnością. Powstaje niezgodność poematowego wywodu z poematowym 
wielokierunkowym rozprzestrzenianiem się. Możliwość zharmonizowania tych 
aspektów lektury pojawia się, kiedy czytanie Fortepianu Szopena potraktujemy jak 
bieg myśli przez jego całość, bieg, który tę całość ustanawia i zagarnia do niej zna-
czenia poboczne. A stroficzny rytm całościowania i początkowania jest wzajemnie 
związującą się i wykluczającą pracą tego ustanawiania. (Taka jest właściwość 
wszelkich udanych poematów, ale w Fortepianie Szopena dochodzi ona do głosu 
najwyraźniej.)

Poemat Norwida jawi mi się „in statu nascendi na zawsze”, jako fenomen uwiecz-
niającej się pełni, pełni zawsze nowej, zawsze od nowa, samowznawiającej się. Nie 
tyle kontynuacja, nie tyle od-nowienie, co po-nowienie: poemat zawsze nowy po 
sobie. I nowy w drodze ku sobie, zawsze unikatowy w swoim teraźniejszym istnie-
niu przed oczami czytającego.

Moją interpretacją Fortepianu Szopena rządzą dwa pojęcia odnoszące się do jego 
filozofii i kompozycji: ujęcie i rzut. Zanim zacznę je rozpatrywać i stosować, chcę 
zwrócić uwagę na rolę pojęć w tym poemacie. Są one w oczywisty sposób naddane, 
dziedziczone po rozmaitych poetyckich i pozapoetyckich lekturach i przemyśleniach 
Norwida. Ale są też wewnętrznie źródłowe. 

Pojęcia wzięte z zewnątrz poematu odbijają się w nim, przekształcają się w po-
ematowym przebiegu i z przebiegu są wyławiane. Ich abstrakcyjna natura nurtuje 
w substancji obrazów – od wizualnej powierzchni po głębokie symbolizacje. Dlate-
go poemat jest filozoficznie „pracowity”. Jego pojęcia konfrontują się ze sobą i z tych 
konfrontacji czerpią energię do uwyraźniania swoich sensów i do wzajemnych 
przeplotów w strumieniu myśli.

Dla obu pojęć, dla ujęcia i rzutu, wydaje się instruktywne przypomnienie teo-
retycznoliterackiego terminu czeskiego strukturalisty Jana Mukarovský’ego: „gest 
semantyczny”. W rozprawie O języku poetyckim autor tak o nim pisze: 

Jednorodność struktury znaczeniowej zdania i struktury wyższych jednostek znaczeniowych, 
a nawet całego tekstu jest dla teorii poezji ważnym założeniem roboczym. Mianowicie tworzy się dzięki 
niemu pomost, przez który można przejść od analizy językowej do badania całościowej struktury tekstu. 
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„Analiza kompozycji” nie musi być skazana na sztywną statyczność, jeśli zastosować do niej zasady 
dynamiki znaczeniowej [...]. W ten sposób zyskuje ona możność przejścia do stwierdzenia „formalnego”, 
a jednak konkretnego „gestu semantycznego”, który organizuje dzieło jako jednostkę dynamiczną od 
najprostszych składników do najogólniejszego planu. Mimo swą pozorną „formalność” gest semantycz-
ny jest czymś zupełnie innym niż forma pojęta jako zewnętrzna „szata” dzieła: jest on faktem seman-
tycznym, intencją znaczeniową, choćby nieokreśloną jakościowo. A właśnie dlatego, że jest natury 
znaczeniowej, umożliwia zrozumienie i określenie zewnętrznych zależności utworu – powiązań z osobo-
wością poety, ze społeczeństwem, z innymi dziedzinami kultury 5.

W Słowniku terminów literackich podaje się następującą definicję: 

Pojęcie wprowadzone przez J. Mukařovskiego: zasada znaczeniotwórcza, która zespala elementy 
dzieła literackiego, czyniąca z niego twór znaczeniowo integralny. Działa na wszystkich poziomach 
struktury utworu – fonemicznym (instrumentacyjnym), leksykalnym, składniowym, wierszowym, kom-
pozycyjno-tematycznym – przyporządkowując jednostki owych poziomów temu samemu prawidłu 
scalania i organizacji. Gest semantyczny stanowi jeden z najistotniejszych czynników w procesie po-
wstawania utworu: jest mechanizmem integrującym zróżnicowany materiał znaczeń pozostający w dys-
pozycji autora. Z drugiej strony w procesie odbioru dzieła właściwe uchwycenie przez czytelnika gestu 
semantycznego jest niezbędnym warunkiem rozumiejącej lektury 6.

Zdaje się, że ten termin szczęśliwie łączy ujęcie strukturalne z pragmatyką 
mowy. A swoim metaforycznym, obrazowym przywołaniem gestu ściśle przylega do 
głębokiej „gestualności” poezji Norwida, do jej wyczuwalnej manualności, do nieomal 
„ręcznej” obróbki słowno-obrazowo-pojęciowego tworzywa 7.

W Fortepianie Szopena dostrzegam dwa „gesty semantyczne” przenikające 
wszystkie warstwy poematu: u j ę c i e  i  r z u t. Oba owe gesty ze swojej natury 
realizują postulat „dynamiki znaczeniowej”. Są gestami nie tylko jako abstrakcja 
pojęciowa, jako wprowadzany do dyskursu teoretycznoliteracki termin, ale także, 
jeśli można tak powiedzieć, jako obraz: są podwójnym gestem sensu, który u j- 
m u j e  dźwiękową, leksykalną i składniową „materię” poematu i r z u t u j e  sens, 
po to ujęty, żeby mógł się dynamicznie inicjować. Zarazem „ujęcie” wiąże z poema-
tem „osobowość poety, społeczeństwo, inne dziedziny kultury” – osobowość Norwi-
da, polską społeczność ówczesną i historyczną, muzykę jako dziedzinę kultury daną 
w dziełach i osobie Szopena. Dodatkowo ów „gest semantyczny” kojarzy się z gestem 
pianisty wzbudzającym muzyczne sensy z fortepianowej klawiatury.

Słowo „ujęcie” przyszło mi na myśl jako dookreślenie słowa „wzięcie” użytego 
w strofach III, V i IX poematu. Dokonuję więc tłumaczenia, wstępnej interpretacji 
słowa „wzięcie”. Sądzę, że semantycznym rdzeniem „wzięcia” jest właśnie czynność 
„ujmowania” czegoś, a odcienie i echa znaczeniowe, bliższe i dalsze, tego rdzenia 
wzbogacają jego gestualną siłę, która „wzięcie” uogólnia i ześrodkowuje w „ujęciu”. 
Spróbuję przedstawić tę delikatną i niezwykle zróżnicowaną semantykę.

Najpierw zatem miejsca poematu, w których pojawia się samo słowo „wzięcie”.

5 J. M u k a ř o v s k ý, O języku poetyckim. W zb.: Praska szkoła strukturalna w latach 1926–1948. 
Wybór materiałów. Red. M. R. M y e n o w a. Przekł., koment. W. G ó r n y. Warszawa 1966, 
s. 194–195.

6 J. S ł a w i ń s k i, Gest semantyczny. Hasło w: M. G ł o w i ń s k i, T. K o s t k i e w i c z o w a, A. O k o-
p i e ń - S ł a w i ń s k a, J. S ł a w i ń s k i, Słownik terminów literackich. Wyd. 3, poszerz. i popr. 
Wrocław 1998, s. 181. 

7 Takie wrażenie ma się przy oglądzie rękopisów Norwida.
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Pierwszy raz występuje ono w strofie III, jako „wzięcie i szyk” ręki Szopena 
grającego na fortepianie. „Ujęcie” ma tutaj znaczenie ograniczone, wyzbyte sugestii 
metafizycznych: „wzięcie i szyk” to powszechnie podziwiana szlachetna elegancja, 
będąca aspektem odbioru społecznego sztuki Szopena – wykonawcy własnej mu-
zyki. A przecież tym razem jest to sztuka intymna, zapewne sam na sam z jednym 
tylko słuchaczem, Norwidem, w mieszkaniu Szopena. Cechy „wzięcia i szyku” 
stają się przez taką intymną bliskość istotowe, nie zależą od snobizmu koncertowych 
salonów, który ręce artysty narzuca coś z towarzyskiego dobrego „ułożenia”. 

Ta istotowość, trudniejsza zapewne do zauważenia w warunkach publicznego 
koncertu, obserwowana w sytuacji kameralnej oznacza dwa nieoczywiste aspekty 
pianistycznej sztuki: „wzięcie” to wzrokowe ujmowanie tego, co dla wzroku nie-
uchwytne, czyli dźwięku, „szyk” to nadawanie „wzięciu” realnej formy, nieomal 
konwencji. W takim pogłębionym znaczeniu chodzi o wzrokowe uczestnictwo w ele-
mentarnym tworzywie materialno-fenomenalnego świata dźwięków, o uchwytywa-
nie tego świata „wzięciem i szykiem” na sposób właściwy tylko Szopenowi i dany 
oczom Norwida. Czynność ręki Szopena jest tylko pozornie równoznaczna dotyko-
wi, być może istnieje osobny „zmysł wzięcia”, kierujący ułożeniem dłoni wirtuoza.

W hierarchii tego, co metafizyczne 8, na odmiennym i wyższym poziomie zna-
czenia pojawia się słowo „wzięcie” w strofie V, kontekst zaś owego pojawienia się 
ewokuje niezwykłe bogactwo precyzyjnych, a zarazem przenikających się sensów:

I była w tém Polska – od zenitu
Wszechdoskonałości dziejów
Wzięta tęczą zachwytu – 
– Polska – p r z e m i e n i o n y c h  k o ł o d z i e j ó w! 9

Słowo „wzięta” znaczy tu ujęcie pełni – pełni jestestwa Polski. Jest to ujęcie 
wzajemne: Polska jest ujmowana przez wszechdoskonałość i Polska doświadcza 
zachwytu wszechdoskonałością. Jeśli przywołać biblijny symbol tęczy przymierza, 
to taka wzajemność – właśnie przymierze – jest jego istotą. Ujmowanie tego rodza-
ju jest możliwe tylko wtedy, kiedy ujmowana rzeczywistość (Polska) osiągnęła swój 
„zenit” – „wszechdoskonałość”, a więc doskonałość wchłaniającą wszystko z treści 
i istoty tej rzeczywistości (polskości). 

Zenit oznacza też floruit polskości w muzyce Szopena.
Wszechdoskonałość – to doskonałość nie ograniczająca się do szczytu, ale 

obejmująca całość bytu Polski – a może i świata, w którym Polska jest zenitem?
„Zenit wszechdoskonałości” – to wyrażenie jest określeniem całości rozumianej 

jako punkt szczytowy, jako pełnia i jako doskonałość. Polskość jest więc „wzięta” 
w trzech aspektach: jako idea, jako całkowite spełnienie tej idei i jako wewnętrzna 
harmonia tego spełnienia. („Zenit dziejów” pojawia się też w strofie VII.)

Polska jest „wzięta” „od szczytu”, niejako od swojej idealności w dół, ku kon-
kretom polskości, ale konkretom przemienionym dzięki temu tęczowemu „ku górze”.

8 Termin „metafizyczne” trzeba w tym eseju rozumieć w najszerszym, nie tylko techniczno-filozoficz-
nym znaczeniu. Odnosi się on zarówno do aspektów teologicznych, jak i do wszystkiego, co jest 
w znaczeniach poziomem „meta”.

9 Tekst Fortepianu Szopena cytuję z wyd.: C. N o r w i d, Vade-mecum. Oprac. J. F e r t. Wrocław 
1990, s. 177–184. BN I 271. W tej edycji tekst poematu jest najbliższy rękopisowi.
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łuk tęczy jest gestem niebios ujmującym polskość, „gestem semantycznym” 
transcendencji.

Jak już pisałem, narzuca się tutaj biblijne wyobrażenie paktu zawartego między 
Bogiem a jego ludem, paktu równoprawnego, ale nadanego przez Boga górującego 
w znaku tęczy. Jednakże „tęcza zachwytu” to uwznioślenie „tęczy przymierza”. To 
podniesienie przymierza jako u m o w y  między Bogiem a ludźmi na wysokość 
e k s t a z y  bytu społecznego.

„Zachwyt” tutaj ma m.in. ożywione znaczenie etymologiczne, jest „chwytem”, 
a więc „wzięciem”, ujęciem polskości w ekstazie, która stanowi ludzką stronę Bo-
żego przymierza. „Tęcza” wydaje się, z jednej strony, wzrokowym objęciem polskie-
go realnego i duchowego pejzażu, a z drugiej strony – gwarantowaną przez Boga 
pełnią istnienia społecznego, dojrzałością do bycia społeczeństwem.

Różnobarwność tęczy jest symbolem różnobarwnej polskości. Ujęta w ten spo-
sób, od szczytu światła poznania (od Słońca), Polska tęczuje – czyli pokazuje się 
światu jako nieskończone różnicowanie się promienia światowości, jako rozpromie-
nienie w s z y s t k i e g o, co ludzkie.

Chodzi o dzieje. Zatem jest tak: s ł u c h a j ą c  muzyki Szopena, w akcie histo-
riozoficznej synestezji p a t r z y  s i ę  na tęczowy szczyt dziejów – i od szczytu dzie-
jów kierując uwagę na Polskę, pochwytuje się ją. Ma się pewność pochwycenia jej 
w całości, bez pominięcia czegokolwiek, co polskie i co ogólnoludzkie. Tylko takie 
pochwycenie zapewnia wielką przemianę – w „k o ł o d z i e j ó w”, we wszechobejmu-
jące koło ludzkich dziejów. „Gest semantyczny” razem z ideą ujmuje, przemienia 
etymologię: „kołodzieje” jako nazwa rzemieślniczego zawodu zyskują znaczenie 
piastowskiego założycielskiego mitu polskości i w gestualnym semantycznym zwro-
cie odnoszą się do historiozofii.

W każdej ze strof Fortepianu Szopena, również tych tutaj przywołanych, odna-
leźć można nie tylko prymarne, ale i mniej oczywiste, chociaż istotne znaczenia 
„ujęcia”. Stosując termin muzyczny, można je nazwać alikwotami 10 znaczeń zasad-
niczych.

W strofie I „życia koniec” zapowiada początkowi, że go „u - w y d a t n i”, że „ujmie” 
całość życia gestem spełnienia, ustanowieniem osobowego Mitu. Oddzielenie przed-
rostka „u” jest semantycznym gestem tej symbolizacji.

W strofie II wyrażenie „u d e r z a ć  w  t o n” ma wielką idiomatyczną pojemność 
znaczeniową. Szopen w istocie gra „na tonie”, „instrumencie” mniej materialnym 
niż fortepian, a owa „instrumentalność” tonu powoduje, że „uderzenie” jest „uję-
ciem”. Zmysł słuchu chwyta, „ujmuje” ton już i tak „ujęty”, „przytrzymany” zmy-
słowo – „o d p y c h a” go kształtującym muzykę uderzeniem dłoni. Gest pianistycz-
nego „ujmowania” tonu jest aż tak wyrazisty, że ów ton zostaje odtrącony – tak to 
brzmi w pierwszym przybliżeniu znaczeń, ich rozwinięcie przyniesie inne jeszcze 
wątki, o których napiszę później.

Strofa III, oprócz już omówionego wyrażenia „wzięcie i szyk”, zawiera jeden 
z najmniej jasnych i wieloznacznych fragmentów poematu:

10 Alikwoty są pobocznymi tonami dźwięku zasadniczego. Podobnie w Fortepianie Szopena „poboczne 
znaczenia” są echami znaczeń głównych.
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I byłeś jako owa postać – którą
Z marmurów łona,
Niżli je kuto,
Odejma dłuto
Geniuszu... wiecznego Pigmaliona! 

„Ujęcie” jest tutaj dialektycznie splecione z „odjęciem”. 
Można to następująco tłumaczyć: Norwid „odejmuje dłuto” od swojej wizji Szo-

pena. Zamierza ją rzeźbiarsko uzmysłowić i natychmiast pozostawia w tym zamie-
rzeniu jako wizję jedynie intencjonalną, przedustanowioną. Dlaczego jednak dłuto 
jest odjęte? Być może, przez „odjęcie” życia, przeczucie śmierci – a teraz, w chwili 
pisania poematu, przez pewność, że śmierć nastąpiła.

Postać ma więc wychynąć z „łona marmuru”, z bezpośredniego ożywienia ma-
terii, bez duchowych sentymentalnych zapośredniczeń we wspomnieniu, dlatego 
jest mocniej urzeczywistniona niż jako odzwierciedlenie w psychice. A mimo to 
bardziej narażona na zniknięcie – bo dłuto jest „odjęte”...

A więc postać Szopena jest pomyślana, „ujęta”, sprzed swojego ludzkiego, ży-
ciowego, doświadczeniowego ukształtowania! Istnieje jako idea, ujęta mentalnie, 
zanim będzie mieć życiowe istnienie. 

Ręka pianisty dotyka. Ręka Pigmaliona jest ukazana przed dotykiem, który ma 
stworzyć postać Szopena. To jest jak różnica między muzyką, która się dokonuje, 
a muzyką myślaną przed swoim zaistnieniem – stąd jej „chwiejne” dotknięcia.

W pierwszym wersie strofy IV „ton zmawia” – a więc przemienia grę, „ujmuje” 
ją, całościuje jako wypowiedź muzyczną. „Zmawianie” etymologicznie odnosi mu-
zykę do zjawiska mówienia, ujmuje ją jako mowę. To „zmawianie” jest gestem, 
który trwa mimo śmierci Szopena:

Choć inaczej się echa ustroją,
Niż gdy błogosławiłeś sam ręką Swoją
Wszelkiemu akordowi – 

Znakomity znawca muzyki Szopena, Jan Ekier, to „błogosławienie ręką” uwa-
żał za odwzorowanie pianistycznego gestu Szopena, gestu dłoni w charakterystycz-
ny sposób ułożonej nad klawiaturą 11. Błogosławieniem jest owo zmieszanie ręki 
i klawiszy ze strofy III. Ale wyraża się w tym geście także religijna, metafizyczna 
przychylność bytowi muzycznemu. 

„Błogosławienie wszelkiemu akordowi” jest „ujmowaniem” muzyki na sposób 
boski, jest gestem błogosławiącym muzyce i mowie kosmosu, czyli logosowi, sen-
sowi świata „ujmowanemu” muzycznie. W ten sposób Szopen każdym uderzeniem 
klawisza stawiał swoje „amen”, swoje „to jest dobre” 12...

Gra Szopena jest muzyką i błogosławieniem muzyce. Muzyce „ujętej” w akor-
dach, „zmówionych tonach”, a nie w izolowanych dźwiękach. Szopen staje się 
w poemacie bogiem muzyki i jej kapłanem. 

Strofa VI powtarza po strofie II dialektykę gry i odepchnięcia, odrzucającego 
„ujmowania”. Tym razem jednak w perspektywie pośmiertnej: odrzucenie jest 

11 Opowiedział mi o tym poeta Jakub Ekier, syn Jana Ekiera.
12 Tak Bóg błogosławił swoim dziełom w akcie Stworzenia.
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eschatologiczne, ostateczne, jest „końcem pieśni”. Znaczy to ni mniej ni więcej: 
całym sobą gra, chociaż umarł, gra, chociaż odepchnął życie – czyli „ujął” je w jego 
śmiertelności.

Fragment tej strofy wskazuje na muzyczne, akordowe „ujmowanie” dźwięków 
w oktawach:

I trącając się z cicha
Po ośm – po pięć –
Szemrzą: „p o c z ą ł ż e  g r a ć? c z y  n a s  o d p y c h a??...” 

W strofie VII „ujęcie” jest filozoficznym znaczeniem „dopełnienia”:

Któremu na imię D o p e ł n i e n i e;
Te – co w Sztuce mianują Stylem,
Iż przenika pieśń, kształci kamienie... 

Styl ma potrójną naturę „ujmowania”: jest „Miłości-profilem”, a więc miłosnym 
domknięciem wszelkich form – dopełnieniem, przenikaniem, kształtowaniem. „Pro-
filuje” formy. Dopełnienie to instynkt całościowania. Każdą z części tego, co upo-
staciowane, przenikanie odnosi do całości. „Ujmowanie” jest kształtowaniem, 
pracą artysty, upodmiotowieniem dzieła.

„D o s k o n a ł e - w y p e ł n i e n i e” przejawia się jako „znak”. „Znak” doskonałe-
go wypełnienia to d z i e ł o, „ujęcie” tworzywa w dziele.

W obrazowych strofach VIII i IX rozkaźnik „patrz!” jest ujęciem wizji, jej słownym 
kadrowaniem. W tych strofach akty wizualnej wyobraźni „ujmują” fragmenty prze-
strzeni, mentalnym wzrokiem „ujmują” i akcentują jej części, rozszerzają przestrzeń 
albo zwężają. To jak uderzanie klawiszy fortepianu, którym jest warszawska prze-
strzeń. Norwid niczym S z o p e n  w i z j i  „gra” na tym fortepianie.

W tej poetyckiej opisowej reporterce ważne jest ujęcie wizji w muzycznym rytmie 
destrukcji, przygasania i zażegania się pożaru, dobrej widoczności i zadymienia, 
w rytmie uderzanych klawiszy zdarzeń. Ruch jest postępujący i cofający się, ten 
rytm utrwala zdarzenia ramami kontrastów: pułki stoją – konie się rwą; ogień wy-
bucha – i stłumia się; fortepian jest wydźwigany – i upada.

W strofie X, w regulującej ją formule „Ten!... co Polskę głosił” ujęciem jest em-
fatyczny zaimek wskazujący „ten”. Cała myślowa i obrazowa siła poematu koncen-
truje się w owym zaimku. A w puencie, za asteryskiem, mamy do czynienia ze 
wzajemnym „ujmowaniem”: ironicznie rzecz biorąc, bruk „ujmuje” ideał; ale isto-
towo – ideał „ujmuje” bruk.

„Ujmowanie” we wszystkich tu przedstawionych znaczeniach jest również samą 
czynnością tworzenia poematu z tych właśnie znaczeń. 

Norwid „ujmuje” swoją poetycką mowę od zewnątrz i od wewnątrz. Ujęcie od 
zewnątrz jest sztuką retoryczną, modelunkiem fraz. Ujęcie od wewnątrz jest kształ-
towaniem retoryki i frazowania przez muzyczny strumień myśli, kontemplacji.

Na styku tego zewnętrznego i wewnętrznego kształtowania powstaje „faktura” 
tej poezji. To nie jest „faktura” zewnętrzna, ona jest zewnętrzno-wewnętrzna. Taką 
„fakturę” ma też portret Szopena zawarty w poemacie. Rozumiem to w duchu wy-
powiedzi szwedzkiego pisarza Pära Lagerkvista:

Istnieją we wszystkich ludziach tajemnicze pęknięcia, uszkodzenia. Ale najwięcej znaczy p o-
w i e r z c h n i a. To, co człowiek odrzuca, żeby znieść życie, jest więcej warte niż sam człowiek. To, plus 

I-3.indd   56 2018-03-14   12:27:24



PIOTR MATYWIECKI   Ujęcie i rzut. O „Fortepianie Szopena” Cypriana Norwida 57

to, co człowiek sam dokłada, co jest jego własnym dziełem, czym się osłania i w czym się doskonali, 
zniekształcając lub uszlachetniając swoją naturę – to właśnie człowiek 13.

Ten cytat jest jak tłumaczenie Norwidowskich kategorii „braku” i „pełni” na 
kategorie egzystencjalne postaci ludzkiej, postaci Szopena.

Można powiedzieć, że tworzywo Fortepianu Szopena jest kształtowane f a k t u-
r a l n i e. Muzyczność od wewnątrz ujmuje tworzywo poematu, a reszta jego cech 
i tematów ujmuje tworzywo od zewnątrz.

Dwa filozoficzne aspekty „ujmowania” spotykamy w XX-wiecznej filozofii. Oba sta-
nowić mogą rozjaśniające tło poematu Norwida. 

Pierwszy znajduje się w tekście Emmanuela Lévinasa Uwagi o sensie, w jego 
książce O Bogu, który nawiedza myśl. Lévinas rozwija tam idee Husserla. Wszyst-
ko, co pisze o funkcji ręki w pojmowaniu bytu, można odnieść do pracy ręki pia-
nisty, tak jak ją przedstawia Norwid. Ten tekst Lévinasa wydaje mi się podstawą 
metafizyki Szopenowskiej gry, również jako dialektyki braku i dopełnienia:

Obecność, powstawanie bytu, zjawisko to b y c i e  d a n y m  (Gegebenheit). Husserl opisuje je jako 
wypełnianie się pustki, jako zaspokojenie. Filozof, który podkreśla, że w postrzeganiu tego, co dane, 
istotną rolę odgrywa ludzka cielesność, „ciało własne” świadomości (Leib) – ponieważ trzeba obejść 
rzeczy dokoła, by je ująć, odwracać głowę, przystosowywać oczy i wytężać ucho – pozwoliłby nam za-
pewne podkreślić podstawową rolę ręki: b y t  j e s t  d a r o w a n y  (en donation), i należy to rozumieć 
dosłownie. Dar wymaga r ę k i, k t ó r a  b i e r z e. Właśnie wtedy, gdy bierzemy go w ręce, jest on obec-
ny „we własnej osobie” (eigentlich), obecny „ciałem”, a nie tylko „jako obraz”: obecność powstaje przez 
trzymanie w ręce (main-tenant 14). To przez trzymanie w ręce „rzecz sama” dorównuje temu, czego 
chciała i do czego zmierzała intencja myśli. Ręka weryfikuje oko. To w niej dokonuje się – nie dające się 
sprowadzić do wrażenia dotykowego – ujmowanie i ogarnianie. Trzymanie w ręce nie jest zwykłym 
uczuciem, lecz „poddawaniem próbie”. Jeszcze nim stanie się, jak chciał Heidegger, manipulowaniem 
i używaniem narzędzi, jest przywłaszczaniem. [...] Ręka i palce! Wcielenie świadomości nie byłoby zatem 
przykrym wypadkiem, jaki przytrafił się myśli zrzuconej z wyżyn nieba w ciało, lecz istotnym warunkiem 
prawdy.

Do samej prawdy, jeszcze przed jej wykorzystaniem i nadużyciem w świecie technologicznym, 
należy pierwotne osiągnięcie techniczne, jakim jest czyn palca wskazującego c o ś  i ręki, która to coś 
chwyta. Percepcja jest chwytaniem, a pojęcie, Begriff, zbieraniem w jedno (un com-prendre). Odpowied-
niość myślenia i bytu na wszystkich poziomach rzeczywistości zakłada k o n k r e t n i e  całą infrastruk-
turę prawdy uchwytnej zmysłowo, która jest nieuniknioną podstawą wszelkiej prawdy idealnej. [...] Idea 
prawdy jako u j ę c i a  rzeczy musi mieć w którymś miejscu sens niemetaforyczny. W rzeczach, które 
podtrzymują i prefigurują każdą nadbudowę, być znaczy b y ć  d a n y m  i  b y ć  z n a j d y w a n y m, być 
czymś, jakąś r z e c z ą  i w ten sposób – bytem 15.

Zatem według Husserla i Lévinasa zmysłowość „ujmowania” nierozdzielna jest 
od tworzenia idei. Można powiedzieć, że kompozytorska i pianistyczna twórczość 
Szopena oraz poetycka nad nią refleksja Norwida są pracą takiej właśnie integracji, 

13 P. L a g e r k v i s t, W sercu genesis. Wybór, przekł., posł. J. B. R o s z k o w s k i. Warszawa 1992, 
s. 79.

14 Przypis tłumaczki, M. K o w a l s k i e j: „Nieprzekładalna na polski gra słów: francuskie »maintenant« 
– teraz, Lévinas rozbija na »main« – ręka i »tenant« – trzymając(y, a), aby podkreślić związek między 
obecnością bytu i quasi-manualną władzą ujmującej go świadomości”.

15 E. L é v i n a s, O Bogu, który nawiedza myśl. Przeł. M. K o w a l s k a. Przedm. T. G a d a c z. Kraków 
2008, s. 258–260.
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że cielesne, głosowe i mentalne gesty w ten właśnie sposób ujmują c a ł o ś ć  i za-
razem poddają ją próbie. Jest to ujęcie i próba jakby przed-muzyczna i po-muzycz-
na, zmysłowy i metafizyczny warunek istnienia muzyki.

Drugi tekst, który chcę przywołać, należy do nurtu „filozofii procesu”, w jej 
odmianie stworzonej przez Alfreda Northa Whiteheada.

Procesualność poezji Norwida jest intuicyjnie oczywista. Kiedy czyta się jego 
wiersze, ma się wrażenie, że sam p r z e b i e g  obrazów i myśli, a także energia 
postępująco rozwijającej się składni sterują lekturą w większym stopniu, niż to 
bywa w twórczości wielu innych znakomitych poetów 16. Nigdy ta procesualność nie 
rozmywa podstawowych pojęć aksjologicznych Norwida w strumieniu zmian, po-
zwala ujmować je w działaniu, a nie w statyce. 

Z dwóch względów kategorie filozoficzne Whiteheada nadają się do interpreta-
cji Fortepianu Szopena. Po pierwsze, ich struktura pojęciowa w niczym nie tamuje 
procesualności, będącej głównym tematem prac tego filozofa i dominującą cechą 
poematu Norwida. Po drugie Whiteheadowski termin „ujęcie”, który przykuł moją 
uwagę, oddaje formotwórczą wzajemność tworzywa wszelkiej sztuki i kształtowania 
tego tworzywa w procesach powstawania i odbioru dzieła: tworzywo determinuje 
swój kształt, a jego kształt czyni muzykę i mowę tworzywem, niejako uprzytamnia 
uprzedniość tworzywa w stosunku do kształtu. 

Termin „ujęcie” stanowi hasło Słownika pojęć Whiteheada autorstwa Johna 
B. Cobba. „Ujęcie” w rozumieniu Whiteheada odpowiada „wzięciu” Norwida. Wszyst-
kiemu, co Norwid napisał, właściwe jest szczególne składniowo-pragmatyczne 
„ujęcie”, związujące strumień myśli ze strumieniem dźwięku w jeden nieustający 
proces kształtowania (a nie statyczny kształt i nie „formę”).

Oto tekst Cobba:

Ujęcie to być może najważniejsza i najbardziej oryginalna idea w filozofii Whiteheada. 
Na ujęcie składa się d a n a  p r z e d m i o t o w a  oraz f o r m a  p o d m i o t o w a. Dana przedmioto-

wa to to, c o  jest ujmowane. Forma podmiotowa to j a k  jest ona ujmowana. W najprostszym przypad-
ku mamy do czynienia z ujęciem pojedynczego zaistnienia aktualnego, a więc daną przedmiotową jest 
ten aspekt owego zaistnienia, który jest ujmowany. [...]

Ujęcie to sposób, na jaki coś, co jest t a m, staje się czymś t u t a j. Ujęcie to więź pomiędzy dwoma 
zaistnieniami aktualnymi. Przeszłe zaistnienie bierze udział w stawaniu się nowego zaistnienia. I to 
w tym sensie możemy powiedzieć, że coś t a m  staje się czymś t u t a j. Przeszłe zaistnienie ma więc 
s p r a w s t w o  p r z y c z y n o w e  wobec nowego zaistnienia. Patrząc z punktu widzenia nowego zaist-
nienia, możemy też powiedzieć, że wciąga ono przeszłe zaistnienie w siebie. Jedna i ta sama relacja 
może być więc ujmowana jako sprawstwo przyczynowe p r z e s z ł o ś c i  (względem teraźniejszości) lub 
teraźniejsze ujęcie (czegoś przeszłego) 17.

Taka właściwość „ujęcia” w poemacie Norwida realizuje się jako gra między 
wspomnieniem postaci Szopena a jej uzmysłowionym i poddanym refleksji uobec-
nieniem w teraźniejszości pisania poematu i w teraźniejszości każdej jego lektury.

Dalej Cobb powiada:

Wiele różnych rzeczy może być ujmowanych, stąd istnieje wiele rodzajów ujęć. Najważniejsze dla 
czytelnika tekstów Whiteheada jest jednak zrozumienie idei ujmowania jako takiego. Ponieważ idea ta 

16 Najlepszym, najbardziej sugestywnym przykładem jest Bema pamięci żałobny-rapsod. 
17 J. B. C o b b, jr., Słownik pojęć Whiteheada. Glosariusz i słownik polsko-angielski do książki „Pro-

cess and Reality”. Przeł. ł. L a m ż a. Kraków 2016, s. 68–69.
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nie została wcześniej wyrażona w dziejach filozofii Zachodu [z o s t a ł a  w y r a ż o n a  p r z e z  N o r w i- 
d a! – P. M.], można ją zrozumieć wyłącznie poprzez wgląd w to i rozpoznanie tego, co faktycznie ma 
miejsce w naszym doświadczeniu. [...] 

[...]
Ideę ujęcia najwyraźniej zrozumieć na przykładzie. Przypuśćmy, że słuchamy muzyki. Słyszymy 

właśnie ostatnią nutę jakiejś frazy muzycznej. Dlaczego jednak słyszymy ją j a k o  ostatnią nutę frazy? 
Czy jest to kwestia świadomego przywoływania wspomnień? Oczywiście nie. Gdyby przeszłe zaistnienia 
doświadczenia nie funkcjonowały w teraźniejszości, doświadczalibyśmy wyłącznie serii niepowiązanych 
ze sobą dźwięków. Przeszłe doświadczenie wpływa w teraźniejsze. Nie konstytuuje jednak w całości 
bieżącej chwili doświadczenia, ponieważ pojawia się też coś nowego – ów ostatni ton. P r z e s z ł o ś ć 
żyje jednak w teraźniejszości. Obecność przeszłych nut w naszym doświadczeniu wywodzi się jednak 
z przeszłych doświadczeń, tych z niedalekiej przeszłości. Jest to przykład ujmowania przeszłego do-
świadczenia przez stające się obecnie doświadczenie. To, co było przeszłością, staje się teraźniejszością, 
jest jednak obecne jako wywodzące się z przeszłości.

Ujęcie wyjaśnia p r z y c z y n o w o ś ć  oraz pamięć bezpośredniej przeszłości. Pozwala nam zrozumieć 
nie tylko relację wiążącą nas z bezpośrednią przeszłością, ale też z naszymi ciałami. Również i w tej 
ostatniej relacji obecne jest niejasne, ale nie dające się usunąć poczucie wywodzenia się, ciągłości 18. 

W poemacie Norwida czytamy o „dniach przedostatnich”, kończących życie 
Szopena, a przecież „przed-ostatnich”, więc nie finalizujących życia, bo, jak pisze 
Cobb, „pojawia się coś nowego – ów ostatni ton”, którego ujęciem jest cały ten utwór.

Pojęcie „rzutu”, jego „gest semantyczny”, w sposób mniej niż „ujęcie” oczywisty 
przenika i zagarnia całość poematu, chociaż w źródłowych dla niego miejscach, 
w strofach II i VII, silnie i niezwykle wieloznacznie się manifestuje. I chociaż, ściśle 
rzecz biorąc, pojęcie to ogranicza swój zakres do tych strof, to przecież jego meta-
foryczna „rzutkość” przenika cały utwór. 

W strofie II mowa o alegorycznie przedstawionej postaci Szopena, która podob-
nieje 

Do upuszczonej przez Orfeja liry,
W której się rzutu-moc z pieśnią przesila,

„Rzutu-moc” można rozumieć wielorako. Jako czynność „upuszczonej liry” jest 
paradoksalną „mocą słabości” chorego artysty lub desperackim odrzuceniem liry 
po stracie Eurydyki – i odrzuceniem bardziej jeszcze straceńczym, jeśli pomyśleć, 
że to Szopen sam siebie widzi jako skazanego na bliski zgon. A może jest pogardli-
wym bądź obojętnym dystansem. Albo uznaniem, że lira jest już muzyce niepotrzeb-
na, bo to czysta idea instrumentu muzycznego, a nie realny instrument „dźwięczy” 
pod palcami Szopena-Orfeusza, a pieśń, melodyczne wcielenie idei muzycznej, jest 
od liry oddzielona, osobna; „rzut” natomiast jest ideą transinstrumentalną, która 
wyrzeka się swojego dźwiękowego źródła, transcenduje instrumentalność. 

Te rozmaite słabości i energie – upuszczonej liry i przesilającej się z nią pieśni 
– tworzą razem, w sprzężeniu, moc „rzutu”, czyli realizującego się zamiaru twór-
czego. W tej dialektyce „przesila się” mnóstwo znaczeń, trudno rozstrzygnąć, w ja-
kiej mierze skoordynowanych. Niektóre da się zarysować, a bywają one ze sobą 
sprzeczne.

Czy można powiedzieć, że lira jest odrzucona, a po jej odrzuceniu sam nagi, 

18 Ibidem, s. 71–72.
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nie-instrumentalny rdzeń pieśni „rzutuje” na utwór – na muzykę Szopena i na 
poemat Norwida – swoją czystą energię tworzenia? 

Jeśli „rzutu-moc” „przesila się” z pieśnią, to znaczy, że pieśń jest pierwotna, 
przedustawnie utrzymuje się w istnieniu, bez „zasilenia” „rzutu-mocą”. Albo może 
to być nie przedustawność, ale ostateczność: odrzucenie liry byłoby symbolem 
śmierci Szopena, która „rzuca się” swoją finalną mocą ku pieśni, pobudza ją do 
dialektyki gry i odepchnięcia – podobnie w puencie poematu wyrzucony na bruk 
fortepian jest ideałem i zniszczeniem ideału.

Słowo „rzut” może ma tutaj m.in. znaczenie podobne jak „szkic”. Szkic muzycz-
nej myśli artystycznym gestem „rzutuje się” w materię. A ponieważ rzucanie-rzu-
towanie jest cielesną czynnością Orfeja i Szopena, to i myśl materializuje się jako 
artyzm.

Jeszcze inna interpretacja: „przesilanie” może znaczyć, że pieśń chce pozostać 
bierną manifestacją dźwiękowej harmonii, broni się przed rzutem jako gestem 
czegoś ostatecznego. Pieśń byłaby wtedy bezwładnym tworzywem, niechętnym 
ożywieniu przez rzut? Ale przecież pieśń nie może być bezwładem, już raczej pierw-
szym stadium uczynnienia tworzywa, pobudzenia go do osiągnięcia wyrazu arty-
stycznego. Zatem ujawniałoby się stopniowanie: tworzywo – pieśń tworzywa – rzut 
zamysłu, refleksji, idei wprowadzany w pieśń.

W drugim miejscu źródłowym dla pojęcia „rzutu”, w strofie VII, pojęcie to na-
biera głębszego jeszcze znaczenia filozoficzno-historiozoficznego, można nawet 
powiedzieć, że obok puenty poematu jest to znaczenie konstytuujące przewodnią 
myśl i ukierunkowujące wszystkie myśli poboczne.

Początek tej strofy jest potrojoną apostrofą: „O! Ty”. Ten trop poetycki zawiera 
w sobie istotę „rzutu”. Pouczającą definicję apostrofy daje Słownik terminów lite-
rackich:

Bezpośredni, patetyczny zwrot do osoby, bóstwa, upersonifikowanej idei lub przedmiotu, wystę-
pujący najczęściej w przemówieniu lub retorycznym i uroczystym utworze poetyckim (np. w odzie), 
a kreujący w obrębie wypowiedzi postać fikcyjnego adresata, zazwyczaj wyraziście odmiennego od 
rzeczywistego czytelnika czy słuchacza 19. 

Znaczenie „rzutu” uwydatnia się przede wszystkim w owym patetycznie wzmoc-
nionym skierowaniu wypowiedzi „do” osoby taką wypowiedzią kreowanej. Siła 
podobnego rzutu odszczepia od postaci Szopena wieloznaczną ideę jego sztuki 
i pozwala porównywać oraz zrównywać człowieka-artystę z tą ideą.

„Rzutem” jest też owo znakowanie „doskonałego wypełnienia” w postaciach 
Fidiasza, Dawida i Szopena, znakowanie niepowtarzalnymi stylami ich spełnionych 
osobowości. Owe style są znakami, natomiast „piętnem”, przeciwieństwem znaku, 
jest „brak”, „niedostatek”, niejako negacja znaku. „Piętno” także jest „rzutem”, lecz 
o przeciwnym kierunku do „wypełnienia”. Kierunek piętnowania ma w sobie coś 
udręczającego, wieczystą niedostateczność gestu artystycznego, ale i gestu jakiej-
kolwiek ludzkiej twórczości. Jedynie ustawiczny „zadatek” dzieł dany jest ziemskie-
mu globowi.

19 A. O k o p i e ń - S ł a w i ń s k a, Apostrofa. Hasło w: G ł o w i ń s k i, K o s t k i e w i c z o w a, O k o p i e ń -
- S ł a w i ń s k a, S ł a w i ń s k i, op. cit., s. 40.
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Te przeciwstawne kierunki „rzutu” zdają się harmonizować w finalnym obrazie 
strofy VII:

On – r o z p o c z y n a ć  woli
I woli wyrzucać wciąż przed się – zadatek!
– Kłos?... gdy dojrzał – jak złoty kometa – 
Ledwo że go wiéw ruszy –
Dészcz pszenicznych ziarn prószy,
Sama go doskonałość rozmieta...

Dojrzały kłos, zbożowe plonowanie, emfatycznie i kosmicznie nazwany kometą, 
esencja wszelkiej materii, która dostąpiła spełnienia w naturze, pod najlżejszym 
dotknięciem „wiewu” jest samo-rzutnie „rozmieciony” doskonałością. „Wiew” jest 
jakimkolwiek ruchem, zmianą – a więc wszelką zdarzeniowością świata.

„Rozmiatanie” przez „doskonałość” oznacza, że nawet jeśli jest ona osiągana 
mimo „braku”, to jednak zaraz się rozprasza – ale dla świata właśnie przez owo 
„rozmiatanie” jest to doskonałość spełniona. Być może, „rozmiatanie” stanowi roz-
pad pełni metafizycznej na obrazy faktów historycznych z następnych strof poema-
tu. I zarazem stanowi spełnienie się tych faktów w ich zakorzenieniu metafizycznym.

Czy takie spełnienie jest też możliwe w sztuce?
Odpowiedź przeczącą można rozumieć pesymistycznie w odniesieniu do po-

słannictwa artystów. Świat broni się przed dopełnieniem. Rozpoczynanie, zadatek 
wyrzucany wciąż na nowo – to inwencje twórcze, a jednak niewystarczające, może 
nawet jałowe! Wszelka ludzka uzurpacja dotycząca przyszłości jest więc zniepra-
wieniem przyszłości jako łagodnie stanowczego Bożego dopełnienia czasów, jako 
Bożej i naturalnej dojrzałości kłosa.

A jeśli sztuka osiąga swoją dojrzałość? Wtedy jest dokonanym posłannictwem 
harmonizowania świata, mimo rozproszenia ludzkich dzieł i mimo trudności sca-
lenia, usensowienia tego, co historyczne.

W tych skomplikowanych, ambiwalentnych, nakładających się na siebie  
wątkach zawiera się idea nie tylko kosmiczna. Jest ona również egzystencjalna 
i społeczna. Wieczyste początkowanie jest płodnością świata i jest też – czy bez-
nadziejną? – ucieczką przed „brakiem”. Gest „wyrzucania” to gest artystów, których 
sztuka wychodzi poza ich osobowość, poza siebie samą, poza wszelkie swoje 
społeczne i istotowe ograniczenia. Nie wiemy, czy taka obiektywizacja jest darem-
na. Nie rozstrzygnie tego nawet puenta poematu.

Widzę jednak pewną możliwość rozstrzygnięcia, rysuje się ona w różnicy dwóch 
form poczynania się ludzkich dzieł. Pierwsza nieustająco prowokuje do „zadatku” 
i jest dręczącym niespełnieniem, a druga wynika z finalnego spełnienia, z dokona-
nia. Pojawia się tu jakieś związanie początku z końcem – „rzut” staje się „ujęciem” 
w klamrę początku i końca. 

W tym jest dziwna sprzeczność: poematy Norwida, i może Fortepian Szopena 
nade wszystko, zachowują ową siłę gestu wieczystego rozpoczynania, świętego 
powzięcia. Sztuka aprobowana przez Norwida jest po-wzięciem, sztuka, którą Nor-
wid uważa za niedostateczną, to zaledwie roz-poczynanie, rozproszenie poczynania. 
Jak uchwycić różnicę obu tych gestów: spełniającego znaczenia gestu powzięcia 
dzieła i zawsze niedostatecznego gestu rozpoczynania?

Walory „powzięcia” znakomicie przedstawia piąta część poematu Thomasa 
Stearnsa Eliota Little Gidding: 
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Co zwiemy początkiem to często kres
A iść do kresu oznacza zaczynać.
Kres jest skąd zaczynamy. I każda fraza
I każde zdanie celne (gdzie każde słowo jest w domu,
Na swoim miejscu wspiera inne,
Słowo ani nieśmiałe, ani ostentacyjne,
łatwe porozumienie starego z nowym,
Słowo potocznie ścisłe, lecz nie prostackie,
Słowo ceremonialnie dokładne, lecz bez pedanterii,
Całe konsorcjum wspólnie tańcujące.)
Zwrot każdy i każde zdanie jest kresem i początkiem,
Każdy poemat jest epitafium. [...] 20

Za pomocą formuł Eliota można wyjaśnić, że epitafijny charakter Fortepianu 
Szopena ma sens głębszy niż okolicznościowy, że zawiera mądrość ideową i kompo- 
zycyjną wszelkich udanych poematów, jakie tworzone są w historii. 

Wszystkie te znaczeniowe niejasności i rozproszenia sugerowane w strofach II 
i VII czynią z „rzutu” niezwykle obszerny „gest semantyczny”, mający przy tym swój 
wyrazisty gestualny zarys: rzutem jest sam gest dziesięciokrotnego stroficznego 
rozpoczynania i rzutem egzystencjalnej, historiozoficznej, metafizycznej ostatecz-
ności jest śmierć Szopena oraz zniszczenie jego fortepianu. 

Energia „rzutu” koncentruje się w puencie poematu. Czym ona jest dla kon-
stytuowania się jego całości, przebiegu i rytmizacji stroficznej? Energia „rzutu” 
domyka całość i utrwala ją w przebiegu. Jest ostatecznym „ujęciem”. A domykanie 
i utrwalanie jakby czyniła rzuconym wstecz napięciem rytmu stroficznego, a więc 
„rzutem” poematu. Ten „rzut” odbija się od początku, tworząc „stojącą falę” Forte-
pianu Szopena. 

W ten sposób „ujęcie” i „rzut” konstytuują poemat i jego dynamikę.
Podobnie jak to poprzednio uczyniłem ze znaczeniami „ujęcia”, pokażę teraz 

różnorodną semantykę „rzutu” w pozostałych strofach. Jednym z najważniejszych 
wydaje mi się znaczenie „rzutu” jako inicjowania dzieła – to inicjowanie nie tylko 
staje się początkiem poematu, ale jest też impulsem przejawianym w każdej strofie. 
Natomiast strofa VII stanowi refleksję nad tym impulsem.

Początek strofy I – „Byłem u Ciebie w te dni przedostatnie” – jako zwrócenie się 
do umarłego jest oczywiście chwytem retorycznym, lecz przez intensywność wspo-
mnienia o Szopenie i przez rozbudowaną myśl o tym wspomnieniu w dalszym 
ciągu poematu ten początek zyskuje gwałtowność in medias res. Teraźniejszość 
autorskiej sytuacji jest nagle, ex promptu, rzucona w przeszłość. Jak określić emo-
cyjną siłę tego początkowego poematowego „rzutu”? Można ją określić przez moc 
zakorzenienia w „faktach” osobistego wspomnienia, zakorzenienia w przeszłości, 
które wymusza siłę pobudzenia emocjonalnego faktów, żeby mógł rozwinąć się 
długotrwały i energiczny dyskurs. Ale energia tego rzutu słabnie w dalszym ciągu 
strofy, wycieńcza się w niej i przemienia w szept refleksji. Z kolei owa refleksja, 
zakończona słowem „u - w y d a t n i ę!...”, jakby na nowo energię przywracała. W tej 
strofie faluje energia początkowego retorycznego rzutu.

Strofa II prawie bez zmian powtarza początek strofy pierwszej. Jest tu „rzut” 

20 T. S. E l i o t, Little Gidding. Przeł. M. S p r u s i ń s k i. „Twórczość” 1978, nr 1, s. 10.
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potrójnego przypomnienia: przypomnienie przedostatnich dni Szopena, przypo-
mnienie bywania w jego mieszkaniu i przypomnienie strofy I. A potrójnie wzmożo-
na siła tego początkowania zużyta jest w słowie „podobniałeś”, w rytmie co-chwi-
lowego ustanawiania porównań do upuszczonej liry i do jej strun. Energia począt-
ku służy elementarnej pracy poetyckiej – porównywaniu. Rzut początku formuje 
podobieństwo i ta praca wyczerpuje jego siłę, siłę słabnącą w geście Pigmaliona 
odejmującego dłuto. I tutaj więc mamy do czynienia z falującą energią początku.

W strofie III powtórzenie, już po raz trzeci, owego „Byłem u Ciebie” wzmocnio-
ne jest imieniem osoby, do której Norwid się zwraca – „Fryderyku!” 21 – i wykrzyk-
nikiem na końcu imienia. To znaczy nagląco: posłuchaj mnie t y, t y  właśnie, nie 
kto inny, do ciebie o tobie mówię! Ale jest w tym przywołaniu imiennie osobowym 
również możliwość mocnego podkreślenia obecności własnej: jeśli u Ciebie, Fryde-
ryku, byłem, to mogę powiedzieć, że j a  byłem, a nie jakaś ogólna bytność ludzka, 
czy też ktokolwiek inny. Może nawet mam zasługę duszy w tym, że byłem? Jest to 
gwałtowny „rzut” międzyosobowego uczucia. Zarazem opuszczone zostaje na po-
czątku strofy słowo „przedostatnie”, występujące w poprzednich strofach. To tak, 
jakby wykrzyknienie imienia „rekompensowało” brak tamtego słowa. Sama wy-
krzyknikowa intonacja, bezsłownie znacząca swoją melodią, sygnalizuje przed-
śmiertność. I dopiero w takiej bezsłownie nadanej słowom przestrzeni objawić się 
może w następnych wersach „postać” – pośmiertne widmo wywołane ze wspomnie-
nia, dane w przedśmiertności. Powtórzony trzeci raz zwrot „Byłem u Ciebie” jest 
jak liturgiczne „amen” i jak swoiste p r z y z w y c z a j e n i e  wspomnienia, i jak lament 
rytualny, zaśpiew lamentujący – trzy „rzuty” sensu. I zgodnie ze swoją „imiennością” 
także przywoływana, wskrzeszana we wspomnieniu postać Szopena intensywnieje 
jako obraz grającej ręki. Jeszcze z innego względu ów rzut początku jest tutaj tak 
mocny: między pierwszym zdaniem „Byłem u Ciebie w te dni” a niezwykle plastycz-
ną wizją grającego Szopena wyczuwa się odstęp retoryczny oraz emocjonalny, 
w którym wzbiera siła obrazowania i refleksji.

Na początku strofy IV czytamy, powtórzony w jej wnętrzu, zwrot „w tém... coś 
grał”. W ten sposób gra rzutuje się w swój pozamuzyczny temat. Następuje obraz 
domowego, polskiego („dom modrzewiowy”), religijnego i kosmicznego ładu. Owo 
„w” jest „rzutem” uwewnętrznienia, przeniesienia muzyki w sferę ładu wszechświa-
towego, ład ten w dziedzinie muzycznej zestraja się akordami, a ponieważ o wszech-
świecie mowa, to zarazem jest to rzut rozszerzenia muzyki nieomal w nieskończo-
ność. W wyrażeniu „w tém... coś grał” nie tyle więc idzie o zewnętrzno-materialną 
treść gry, co o wewnętrzny ład, logos gry – to jest właśnie prostota i doskonałość: 
prostota jest inteligibilnością gry pod dotknięciem ładu doskonałego.

Jest tu też inny jeszcze „rzut” uwewnętrznienia: Cnota wchodząc do modrze-
wiowego domu, mówi „do siebie”, do swojej wewnętrznej istoty, a nie do jego miesz-
kańców. Dokonuje więc autorefleksji, fenomenologii swojej natury. Ponieważ 
Cnota jest w Niebie, w Pleromie, może mówić do siebie nie zamykając się w sobie, 
co byłoby zaprzeczeniem altruizmu wszelkich cnót. Mówiąc do siebie, Cnota niebem 
mówi do nieba – to jest jej „w” Niebie.

21 W rękopisie znajdujemy pomyłkową formę „Frydryku”. To znamienna elizja – skrót dźwiękowy 
koncentrujący energię imienia.
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Czy Cnota nie staje się tu jakąś alegorycznie uosobioną posłanniczką osoby 
Szopena do Nieba, „rzutem” jego „ja” ku transcendencji? Czy Szopen grając przed 
ludźmi nie posyłał w ten sposób siebie do Nieba Cnót?

W strofie V, inicjowanej słowami „I była w tym Polska”, początek ten jest rzutem 
uwewnętrznienia muzyki w to, co społeczne, i to, co tworzy metafizykę polskości.

Strofa VI, rozpoczęta konstatacją skończenia pieśni, stanowi więc k o n i e c 
p o c z ą t k u. Kres bezpośrednio doznawanej obecności Szopena jest rzutowany 
w nieustające początkowanie się jego muzyki: 

I – oto – pieśń skończyłeś – – i już więcéj
Nie oglądam Cię – – jedno – słyszę: 

„I – oto” to szczególny sposób oznaczenia wyróżnionego punktu w czasie. „I” ma 
charakter „amen”, jakiegoś „na wieki wypełniło się”. „Oto” aktualizuje owo „wypeł-
nienie na wieki”. „I” jest rzutem, „oto” ujęciem.

Sens wyrażenia „pieśń skończyłeś” można wielorako rozumieć: doszedłeś do 
końca utworu; doszedłeś do końca całożyciowej twojej muzyki; skończyłeś pieśń 
swojego życia; dokonałeś – spełniłeś swoje powołanie, uzyskałeś pełnię życia-do-
konania-pieśni. Każde z tych znaczeń jest finalistyczne, jest „rzutem” sensu osta-
tecznego.

A ponieważ Szopen nie jest już widziany, to nawet jeśliby jeszcze żył, po odejściu 
Norwida z jego mieszkania jest obecny tylko jako muzyka, tylko słyszalny. Jego 
niewidzialna już obecność „rzutowana” jest na zmysł słuchu. Słówko „oto” wzmac-
nia taką obecność nieobecnego, wskazuje na nią, jako na słyszalną.

Rysuje się równoważność i synonimiczność tych trzech wyrażeń: „I” – „oto” – 
„pieśń skończyłeś”. To akord trzech form, którymi są „amen”, aktualizacja uwiecz-
nienia, spełnienie. Trojaki „rzut” osobowego uobecnienia w osobowej nieobecności. 
Formy te nakładają się na siebie, zespalają się w mocny rzut-akord owego „jedno” 
z następnego wersu.

Wstrząsająca jest przerzutnia „więcéj / Nie oglądam Cię”. Mimo nieobecności 
osoby podświadomość ją uobecnia. Słyszy się pragnienie nadmiaru osobowego, 
pragnienie istnienia Osoby Szopena metafizycznie wyniesionej ponad ów akord 
form osobowego bytu i braku Osoby naocznie uzmysłowionej. Osoba Szopena 
„rzutowana” jest na pamięć o niej jako nieistniejącej. 

Słowo „jedno”, w zasadzie znaczące „tylko”, przywołuje także znaczenie „jedno-
ści”. Skupia w sobie kontrast bytu absolutnego (nazywanego jednym) i znaczeń 
następnych wersów tej strofy: „jakby”, „jeszcze”, znaczeń osłabiających, czyniących 
„jedno” czymś warunkowym, czymś „tylko”, względnym, zatem unicestwiającym 
wszelkie znaczenia Absolutu. A więc jest to „rzut” o samosprzecznych kierunkach.

„Oto – patrz”, „Patrz!” – tak zaczynają się strofy VIII i IX. Mówi się w taki sposób 
do umarłego, rzutem tego wezwania przebijając granicę czasu, przestrzeni, życia 
i śmierci. A w strofie IX ta perspektywa pośmiertności jakby się rzutowała w kon-
wulsyjnym, agonalnym rytmie obrazów, kulminującym w obrazie wyrzuconego na 
bruk fortepianu. Jest w tym dalekie, ale przejmująco znaczące echo zdania ze 
strofy II o „rzucie-mocy” przesilającym się z pieśnią.

Strofa X jest cała rzutem dotychczasowych znaczeń poematu, wszystkich jego 
stroficznych początkowań skupionych w finale. Ten kompletujący znaczenia „gest 
semantyczny” przygotowany jest w końcowych częściach poematu – od strofy VI 
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do X – „rzutami” nagłosowych, jednosylabowych słów: „I – oto”, „O Ty!”, „Oto patrz”, 
„Patrz!”, „Ten”. 

Objawia się w tej strofie początek jako koniec i koniec jako początek – wzbu-
dzony muzyką fortepianu „zenit Wszechdoskonałości dziejów” rozbija się o bruk, 
symbol aktu finalnej przemocy. „Pasje” rozdzierające ciało muzyki, wyjąc „N i e 
j a!...”, „rzucają się” na siebie w akcie autoagresji, w samowyniszczeniu. Pasje wy-
pierają się swojego udziału w zniszczeniu fortepianu, czują swoją winę; a Ty i ja, 
autor poematu i jego adresat – przeciwnie: paradoksalnie cieszymy się z tego znisz-
czenia! Ta nasza radość tryumfuje nad nieczystym sumieniem Pasji. 

O tym, kim jest adresat, będę jeszcze pisał. Tutaj trzeba zaznaczyć, że poeta 
i jego adresat „nawołują”. Nawoływanie „p ó ź n e g o  w n u k a” jest wyjściem-rzutem 
z kręgu „Ty” i „ja” ku wieczystym wszystkim (przecież nie tylko przyszłym) uczest-
nikom osobowego otoczenia poematu. „Na-woływać” to nadawać wołaniu przesłanie, 
semantyzować samo czyste wezwanie do komunikacji.

Pozostaje „jęk głuchych kamieni”, echo ostatecznego „rzutu”, które stworzy albo 
harmonię dziejową, albo chaos dziejowy. Znakomicie oddaje tę kluczową poemato-
wą ambiwalencję uwaga Józefa Ferta: 

Obraz „dopełnienia” sztuki (a więc i życia) Chopina; jękowi rozszarpanego przez pasje-menady 
fortepianu, tej przedzgonnej jego pieśni, odpowiada – zestraja się w nowy akord – głos strun-bruku, na 
którym wcześniej „koncertowały” kopyta kaukaskich koni... 22 

Komentarz Ferta „umuzycznia” finał poematu, jest inspirowany muzyką jego 
idei. 

Spośród wielu możliwych kontekstów pojęcia „rzutu” jako „gestu semantycznego”, 
tak jak to pojęcie rozumiem w analizie Fortepianu Szopena, chcę przywołać trzy.

Oto zapis w Dzienniku Franza Kafki z 4 VIII 1917:

Literatura jako coś, co wyraża myśl zasadniczą, jest tak silną kondensacją słowa, że – takie zało-
żenie tkwiło może od samego początku – stopniowo pociągnęła za sobą kondensację myśli, która zawie-
ra właściwą perspektywę, tak że myśl zasadnicza rzutuje daleko przed celem i daleko od celu 23.

Kafkowskie rozumienie „rzutowania” zastosowane do Fortepianu Szopena 
uprzytomnia szeroki „rozrzut” myśli tego poematu, ich siłę i energię wyrazu, ich 
precyzyjne nacelowanie na zasadniczy sens i dzięki temu możliwość mnóstwa sen-
sów pobocznych, „alikwotów”.

Podobnie twierdzi Friedrich Hebbel w Dziennikach: „Pierwszy rzut, zwłaszcza 
w liryce, nie stawia grubych granic, ale zatacza niewidzialne koła, poza które już 
wyjść nie można” 24. Te „niewidzialne koła”, chociaż stanowią granicę, „ujęcie” sen-
su poematu, są przenikalne dla sensów bezgranicznych, koncentrują ich „rzuty” 
na swoich środkach. 

Trzeci kontekst znalazłem w rozważaniach Maurice’a Merleau-Ponty’ego:

Mówca nie myśli przed mówieniem ani nawet podczas mówienia; jego mowa jest jego myśleniem. 
Podobnie słuchacz nie dokonuje aktów myślenia w związku ze znakami. Podczas gdy mówca przemawia, 

22 J. F e r t, komentarz w: N o r w i d, op. cit., s. 184.
23 F. K a f k a, Dzienniki (1910–1923). Przeł. J. W e r t e r. Kraków 1961, s. 400.
24 F. Ch. H e b b e l, Dzienniki. Wybór, przekł. K. I r z y k o w s k i. Warszawa 1958, s. 39.
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jego „myśl” jest pusta, a kiedy ktoś czyta nam tekst, który jest udaną ekspresją, nie myślimy na mar-
ginesie samego tekstu, słowa zajmują cały nasz umysł, dokładnie wypełniają nasze oczekiwanie i do-
świadczamy konieczności całego wywodu, ale nie bylibyśmy w stanie go przewidzieć i znajdujemy się 
całkowicie w jego władzy. Koniec przemówienia lub tekstu będzie końcem zaczarowania. Dopiero wtedy 
będą mogły pojawić się myśli o przemówieniu lub o tekście; przedtem przemówienie było improwizowa-
ne, a tekst rozumiany bez jakiejkolwiek myśli, sens był obecny wszędzie, ale nigdzie nie był ustanawia-
ny jako taki. Jeżeli człowiek mówiący nie myśli sensu tego, co mówi, to tym bardziej nie przedstawia 
sobie słów, których używa. [...] Zwracam się do słowa tak, jak moja ręka kieruje się do tego miejsca 
mojego ciała, w którym coś mnie kłuje, słowo znajduje się w pewnym miejscu mojego świata językowe-
go, stanowi część mojego wyposażenia i mam tylko jeden sposób, aby je sobie przedstawić, mianowicie 
muszę je wymówić, tak jak artysta ma tylko jeden sposób, aby przedstawić dzieło, nad którym pracuje: 
musi je stworzyć. [...] obraz słowny jest tylko pewną modalnością mojej gestykulacji fonetycznej, danej 
mi wraz z wieloma innymi w globalnej świadomości mojego ciała. [...] ciało przekształca w głos pewną 
esencję motoryczną, rozwija w zjawiskach dźwiękowych artykulacyjny styl słowa, rozwija w panoramie 
pamięci dawną postawę, którą znowu zajmuje, rzutuje w postaci faktycznego ruchu intencję ruchu, 
ponieważ jest władzą naturalnej ekspresji 25.

Wszystko, co stwierdza Merleau-Ponty, jest opisem gestualnej, cielesnej mocy 
semantycznego rzutu i jego celności: „słowo znajduje się w pewnym miejscu moje-
go świata językowego”. Jest tu uwzględniony przebieg poematowej myśli niejako in 
statu nascendi – przebieg aktualizowany w każdorazowej lekturze. „Nie bylibyśmy 
w stanie go przewidzieć” – rzuty stroficznych początków zapobiegają przyzwyczaje-
niu i przezwyciężają lekturową pamięć, ciągle wznawiają „esencję motoryczną” 
dyskursu.

Oba „gesty semantyczne” – ujęcie i rzut – dokonują się wobec tworzywa. Żeby oddać 
kształtujące walory tych „gestów”, trzeba tworzywo stosownie określić – wedle 
funkcji ujęcia i rzutu.

W tym, co się tworzy, wykorzystuje się tworzywo i równocześnie go się szuka 
– to poszukiwanie jest nieoczywistym, ale istotnym tematem Fortepianu Szopena. 
Muzyka, słowa, obrazy i pojęcia stapiają się w trudną do nazwania „substancję” 
poematu. Praca poematowa to poszukiwanie oraz inicjowanie tworzywa w tworze-
niu. Tworzywo bowiem nie jest dane od początku: nie powstaje jako własna abso-
lutna pierwotność, trzeba się go dopracować tworząc – dzięki ujęciu i rzutowi. 

W takiej pracy stapianie się zmysłowych i myślowych elementów poematu 
przebiega w niezwykle subtelny i wieloznacznie usensowiany sposób. Nie ma tu 
mowy o zwyczajnej synestezji. Różnozmysłowe wrażenia nie mieszają się homoge-
nicznie w jakiś nad- lub pod-zmysł, jakiś substrat zmysłowy; ani nie wymieniają 
się wrażeniowo słuch ze wzrokiem i dotykiem. Każdy zmysł wyosobnia się tu, sa-
motnieje... I zmysły ustalają między sobą proporcjonalność zmysłowo-materialną 
składu świata – w ten sposób Norwid r o z w a ż a  tworzywo, intelektualizuje jego 
pierwotność.

Ujęcie i rzut pracują „nad” tworzywem i „w” tworzywie. Autor Fortepianu Szo-
pena w tym sensie pracuje „w” tworzywie, że porusza je „gestami” muzyki, słów, 
obrazów i pojęć, w ten sposób wzbudzając jego „nad”. Nie jest to jednak takie 

25 M. M e r l e a u - P o n t y, Fenomenologia percepcji. Przeł. M. K o w a l s k a, J. M i g a s i ń s k i. Posł. 
J. M i g a s i ń s k i. Warszawa 2001, s. 201–202.
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transcendowanie tworzywa w dzieło, które by powodowało, że tworzywo staje się 
mniej istotne i traci swoją intrygującą mieszaną substancjalność. Owo „nad” wzno-
si się w taki sposób, że porywa ze sobą tworzywo. Tak pojęte „w” i „nad” są właśnie 
poematem Fortepian Szopena.

W innej perspektywie jest to też poemat „o” tworzywie, poemat tworzywa. Sam 
w sobie jest tworzywem, wedle archaicznej etymologii: od „poiein”, tj. robić’, two-
rzyć’, układać’. Czyli: poematowe tworzenie tworzenia, tworzenie „o” tworzywie.

Zgodnie z tym, co pisałem o „początkowaniu” jako energetyzującej zasadzie 
Fortepianu Szopena – mimo skomplikowanych wewnętrznych zapośredniczeń two-
rzywa, jego synestezyjnych proporcji i pojęciowych gier jest jakaś jego oczekiwana 
pierwszość w tym poemacie, jak i w całej poezji Norwida, jakaś świadomość poszu-
kiwanej i znajdywanej uprzedniości. A dzięki owej cesze można go nazwać poema-
tem o tworzywie wszelkich dzieł sztuki, w tym poematów.

Fortepian Szopena tworzeniem s t a b i l i z u j e  tworzywo. Pracuje na tworzywie 
„prefigurowanym” i przy użyciu „gestów semantycznych” ujęcia i rzutu wydobywa 
„w”, „nad” i „o” tego tworzywa.

Można przybliżyć takie rozumienie tworzywa dzięki muzycznemu porównaniu. 
Walter Benjamin cytuje Camille’a Rechta rozważąjącego różnice wydobywania 
dźwięku na fortepianie i skrzypcach: 

Skrzypek [...] musi najpierw stworzyć dźwięk, musi go odszukać, błyskawicznie odnaleźć, pianista 
uderza w klawisz i dźwięk rozbrzmiewa. Zarówno malarz, jak i fotograf dysponują instrumentem. Ry-
sunek i dobór barw stanowią odpowiednik tworzenia dźwięku przez skrzypka; w przypadku fotografa 
i pianisty dochodzi do głosu aspekt maszynowy, ograniczony określonymi prawami, które nawet w przy-
bliżeniu nie odnoszą się do skrzypka. Żaden Paderewski nie zdobędzie nigdy tej sławy, jaką zdobył 
Paganini, i nie wywrze tego niemal legendarnego czaru, jaki tamten wywierał 26. 

W przypadku Szopena i Norwida – fortepianisty i poety opiewającego fortepian 
oraz w poetyckiej wizji „fotografującego” jego wyglądy – instrument odznacza się 
obiema cechami! „Stworzenie dźwięku” jest ujęciem, ustabilizowaniem brzmienia, 
a w poemacie jest elementarną funkcją słownego oddania jego właściwości. To, co 
Recht nazywa „aspektem maszynowym”, w poemacie odpowiada rzutom sensu, 
w tym tylko znaczeniu „maszynowym”, że przedustawnie i kategorycznie sugerują 
one akcentowanie tworzywa, jego obrazową, dźwiękową, kulturową i historiozoficz-
ną utylitarność.

Czy po lekturze poematu można odpowiedzieć, jakie materialnie i duchowo było 
jego tworzywo? Wydaje się to proste: było muzyczne, słowne, obrazowe, pojęciowe, 
biograficzne. A przecież zdajemy sobie sprawę, że muzyka, słowo, filozoficzne re-
fleksje, los Szopena (i los Norwida) współpracowały szukając jakiegoś głębiej leżą-
cego, pierwotniejszego i zarazem najbardziej uniwersalnego tworzywa tego poema-
tu.

Być może, to uniwersalne tworzywo krystalizuje się wokół swoistej f a k t y c z-
n o ś c i. Odwiedziny u Szopena, wyrzucenie fortepianu – te fakty są niczym kościec 
poematowej tkanki. Węgierski poeta, Janos Pilinszky, napisał kiedyś: „Dla wielu 

26 Cyt. za: W. B e n j a m i n, Twórca jako wytwórca. Wybór H. O r ł o w s k i. Wstęp J. K m i t a. Przeł. 
H. O r ł o w s k i, J. S i k o r s k i. Poznań 1975, s. 36.
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osób fakty stanowią granicę ludzkiego poznania. Ale fakty musimy »doprowadzić« 
do rzeczywistości” 27. Jeśli utwór poetycki wzmaga rzeczywistość i jej poznanie, to 
właśnie dzięki przyswojeniu i interpretacji historycznie uchwytnych faktów, dzięki 
ich „ujmowaniu” w znaczeniu, jakiego używam w tym eseju.

F a k t y c z n o ś ć  Fortepianu Szopena jest jego tworzywem zmediatyzowanym, 
niejako prześwitującym przez osobowy mit tego artysty, współtworzony przez Nor-
wida – w traktowaniu owego mitu wyraźnie uwidocznia się współzależność usta-
nawiania tworzywa i pracy w nim.

Poematowa postać Szopena jest bytowo wielowarstwowa: żyjąca, umarła, wzy-
wana do wysłuchania poematu, patrząca razem z Norwidem na Warszawę, dana 
metonimicznie jako fortepian, dana metonimicznie jako muzyka, zakorzeniona 
w swoim metafizycznym znaczeniu.

Czy pod tymi wieloma warstwami możemy dostrzec, kim był Szopen dla jemu 
współczesnych? Czy stanowił mit artysty w jakościowo innym sensie niż np. mit 
Mickiewicza, Liszta, Delacroix? Czy było w nim coś z Orfeusza, przywołanego w po-
emacie, coś, co włączyłoby jego postać do osobowo-duchowo-materialnego tworzy-
wa świata? Czy Norwid poematową pracą oddaje to, czy zapoczątkowuje?

Być może, Szopen był (i jest?) mitem czystego natchnienia. A autor Fortepianu 
Szopena stał się mitycznym herosem p r a c y  poetyckiej. Można by więc uznać 
Fortepian Szopena za zderzenie się mitu natchnienia z mitem pracy, zderzenie, 
w którym natchnienie ma moc przetworzeniową, praca zaś jest natchniona, oba te 
aspekty budują w poemacie status kulturowego tworzywa. 

Te wątki osobowego mitu są aktualizowane w lekturze poematu, i to w swoistej 
duchowej stereometrii. W świadomości dzisiejszego czytelnika zderzają się ze sobą 
i uzupełniają się wzajemnie dwa wielkie mity: Szopena i Norwida. Można by stwo-
rzyć fenomenologię takiego wzajemnego wzbogacania się obu osobowych mitów. 
Wydaje się, że od chwili, kiedy poznajemy Fortepian Szopena, nie da się rekonstru-
ować tego mitu, którym Norwid był sam dla siebie jako poeta i historiozof, bo ów 
mit nie może już istnieć bez mitu Szopena 28.

Status tworzywa jest zatem w Fortepianie Szopena wielorako zmediatywizowa-
ny i swoimi mediacjami ogarnia całość tego, co dostępne człowiekowi jako znaczą-
ce. W sferze najogólniej rozumianej mowy ogarnia zjawiska od „nagiego” dźwięku, 
poprzez dźwięk muzycznie uformowany, aż do języka w poetyckim przetworzeniu 
jego formalnych i treściowych zawartości. (W jednym z listów Norwid używa piani-
stycznej metafory dla ogarnięcia pełni zjawiska mowy: „Cały także pogląd na for-
tepian Języka zaiste że ma tę wyjątkową refleksję, na którą tylko znakomity muzyk 
zdobyć się mógł, przeniósłszy harmonię w sfery myśli ze sfery słuchu” 29 – Fortepian 
Szopena jest aktem takiego przenoszenia!) 

W sferze „tworzywa” egzystencji poemat obejmuje „ja” artysty, jego osobowość 

27 J. P i l i n s z k y, Dziennik liryka. Przeł. E. M. G r z e g o r c z y k. „Literatura na Świecie” 1989, nr 1, 
s. 110.

28 To się kulturowo „dziedziczy”... Podobnie za sprawą poematu dom świętego kazimierza osobowy 
mit J. Czechowicza jest zakorzeniony w osobowym micie Norwida.

29 C. N o r w i d, list do J. Fontany, z 26 III 1866. W: Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem 
i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. G o m u l i c k i. T. 9. Warszawa 1971, s. 208.
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i zanurzenie w kulturze powszechnej i kulturze polskiej, a także jego dociekania 
metafizyczne.

Z tym zmediatyzowaniem statusu tworzywa kontrastuje bezpośredniość pracy 
w nim, pracy przenikającej „gestem semantycznym” wszystkie mediacje naraz, 
pracy sięgającej od sfery metafizyki i kultury po sferę zmysłową, dźwiękową.

Może tworzywem jest po prostu l o g o s 30, najogólniejsza zasada semantyzacji?
Ale w jaki sposób logos może być tworzywem, skoro od jego abstrakcyjnego 

znaczenia odpadają wszelkie „naleciałości” sztuki, wszelkie przypadkowości, chwy-
ty retoryczne, akcesoria osobistej i powszechnej historii? Logos samoujawnia się 
jedynie jako logos...

Wydaje się, że tworzywo Fortepianu Szopena polega na odsłonięciu przypadko-
wości przypadku – i po tym odsłonięciu przypadki nikną w logosie, w i d e a l e 
z ostatniej strofy poematu. Ujęcie i rzut po spełnieniu swoich ról są przez logos 
wchłonięte jako jedne z wielu jego przejawów, a ten akt wchłonięcia gestualności 
staje się kwintesencją fabularnej t r e ś c i, jej uogólniającą symboliką, znaczeniem 
ideowym. „Ideał sięgnął bruku”, przelatując przez wszystkie słowne, symboliczne 
i obrazowe akcesoria logosu. 

W końcowej części eseju postaram się ukazać, w których miejscach poematu 
i w jaki mieniący się sposób, poprzez niezliczone warstwy znaczeń, „prześwituje” 
logosowe tworzywo – jako podtekst dźwięku, rytmu, pre-znaczeń, głębinowych idei.

Zanim jednak do tego przystąpię, muszę zdać sprawę z najbardziej materialnie 
objawionego tworzywa Fortepianu Szopena – z jego rękopisu 31.

Najpierw trzeba powiedzieć, że tworzywem jest sam los rękopisu Fortepianu Szope-
na. Najpierw zaginął, później został przez Norwida zrekonstruowany, następnie był 
poprawiany jako część cyklu Vade-mecum. I kiedy pracują nad nim edytorzy, to ze 
świadomością tych zróżnicowanych wynurzeń się jego materii.

Z uwagi na skrajną niepewność tekstologiczną (liczne autorskie poprawki w rę-
kopisie, dziwna i zniekształcana przez edytorów interpunkcja Norwida) można uznać 
każdą próbę interpretacji Fortepianu Szopena za próbę „w przelocie”, dokonywaną 
nad nieustabilizowanym, chwiejnym podłożem tekstowym.

Do tego dochodzi niezwykle skomplikowany kontekst poematu jako części Va-
de-mecum 32. Również ta całość cyklu jest niepewna tekstologicznie, choćby dlate-
go, że są w niej luki, brak kilkunastu utworów.

Z tych względów można ryzykować tezę, że jedyną właściwą „edycją” Fortepianu 
Szopena, jak i całego Vade-mecum jest jego rękopis, lub najwierniejsza z możliwych 
jego reprodukcja... Trzeba to rozumieć uogólniająco, jako rękopiśmienność istoto-
wą, dzieło poetyckie, którego jedną z najważniejszych właściwości stanowi ręko- 
piśmienność.

30 Jednym z pierwotnych znaczeń starogreckiego terminu „logos” była ludzka mowa i jej rozumność, 
następnie, szczególnie u Heraklita z Efezu, znaczenie to uogólniono do rozumu świata pojmowa-
nego jako nurtująca w świecie abstrakcyjna zasada.

31 Serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi Biblioteki Narodowej Tomaszowi M a k o w s k i e m u  za 
możliwość przyjrzenia się rękopisowi (15 V 2017). 

32 Najwnikliwiej przebadał ten kontekst J. W. G o m u l i c k i  w swojej edycji: C. N o r w i d, Dzieła 
zebrane. T. 2: Wiersze. Dodatek krytyczny. Warszawa 1966, s. 131–133, 856–857.

I-3.indd   69 2018-03-14   12:27:25



ROZPRAWY I ARTYKUłY70

Byłby to więc poemat edytowany w taki sposób, że wzbudzałby w sobie własną 
odręczność. Następujące strofy wiersza Liryka i druk, będącego częścią Vade-mecum, 
objaśniają znaczenie takiego tekstowego statusu:

Liry – nie zwij rzeczą w pieśni wtórą!
Do przygrawek!... nie – ona
Dlań jak żywemu orłu pióro – 
Aż z krwią, nierozłączona!

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

Poznam wtedy – przez drżące powietrze
Pod giestem ręki próżnéj –
Że od widzialnych strun struny letsze
Są – że lir... rodzaj różny 33.

Norwid pod symbolem liry ukazuje tu ambiwalentne funkcje instrumentarium 
poetyckiego. Z jednej strony, jest ono organiczne, cielesne, jak w pierwszej z cyto-
wanych strof, z drugiej – ewokuje niematerialny gest pisarski i niematerialny po-
etycki sens. Ale ta druga funkcja nie mogłaby się spełnić bez rękopisowej materii 
tej pierwszej. 

Nie od rzeczy będzie przypomnieć tutaj i inne konteksty wzięte z twórczości 
Norwida.

W jednym z pierwszych, pisanych jeszcze w Warszawie, wierszy, w Piórze, czy-
tamy taką puentę:

Albowiem masz być piórem nie przesiąkłym wodą
Przez wichrów i nawałnic bezustanne wpływy,
Lecz piórem, którym ospę z krwią mięszają młodą
Albo za wartkie strzałom przytwierdzają grzywy 34.

A w wierszu wstępnym w cyklu Vade-mecum – Klaskaniem mając obrzękłe 
prawice – znajdujemy konkluzję:

[...] ...piszę – pamiętnik artysty – 
Ogryzmolony i w siebie pochylon – 
Obłędny!... ależ – wielce rzeczywisty! 35

Wszystko to w przejmująco ścisłym wywodzie dotyczącym materialności wszel-
kiej sztuki nazywa Merleau-Ponty:

Tym, co jednoczy „wrażenia dotykowe” mojej ręki i wiąże je [...] z percepcjami innych części ciała, 
jest pewien styl gestów ręki, który zakłada pewien styl ruchów moich palców, a z drugiej strony przy-
czynia się do pewnej postawy mojego ciała. Ciało można porównać nie do przedmiotu fizycznego, ale 
raczej do dzieła sztuki. Na obrazie albo w utworze muzycznym idei nie można przekazać inaczej niż 
przez rozwinięcie barw i dźwięków. Analiza dzieła Cézanne’a, jeżeli nie widziałem jego obrazów, pozo-
stawia mi wybór między wieloma możliwymi Cézanne’ami i dopiero percepcja obrazów daje mi tego je-
dynego istniejącego Cézanne’a, dopiero w niej analizy nabierają swojego pełnego sensu. Nie inaczej 
dzieje się w wypadku wiersza lub powieści, chociaż ich tworzywem są słowa. Jest rzeczą dość dobrze 
znaną, że wiersz, chociaż pierwsze znaczenie, jakie zawiera, daje się wyrazić prozą, wiedzie w umyśle 
czytelnika drugi żywot, który właśnie czyni go wierszem. Tak jak mowa znaczy nie tylko przez słowa, 

33 N o r w i d, Vade-mecum, s. 28–29.
34 N o r w i d, Dzieła zebrane, t. 1: Wiersze. Tekst, s. 189.
35 N o r w i d, Vade-mecum, s. 19. 

I-3.indd   70 2018-03-14   12:27:25



PIOTR MATYWIECKI   Ujęcie i rzut. O „Fortepianie Szopena” Cypriana Norwida 71

ale również przez akcent, ton, gesty i fizjonomię, przy czym ten dodatkowy sens odsłania już nie myśli 
tego, kto mówi, ale źródło jego myślenia i jego fundamentalny sposób bycia, tak i poezja, nawet jeśli 
bywa narracyjna i znacząca, z istoty jest pewną modulacją egzystencji. Różni się od krzyku, ponieważ 
krzyk wykorzystuje nasze ciało w postaci, w jakiej dała je nam natura, to znaczy ciało ubogie w środki 
ekspresji, podczas gdy wiersz wykorzystuje język, a nawet pewien osobisty język, w taki sposób, aby 
egzystencjalna modulacja, zamiast rozwiewać się z chwilą, kiedy się wyraża, znalazła w poetyckim 
narzędziu sposób swojego uwiecznienia. Jednak chociaż wiersz odrywa się od naszej życiowej gestyku-
lacji, nie odrywa się od wszelkiego oparcia materialnego i ginąłby bezpowrotnie, gdyby jego tekst nie był 
dokładnie zachowany; jego znaczenie nie jest swobodne i nie przebywa w niebie idei, ale jest zamknię-
te między słowami na kruchej kartce papieru. W tym sensie, jak każde dzieło sztuki, wiersz istnieje 
w taki sposób jak rzeczy, a nie trwa wiecznie tak jak prawda. [...] Powieść, wiersz, obraz, utwór muzycz-
ny są jednostkami, to znaczy bytami, w których nie można odróżnić ekspresji od jej przedmiotu, wyra-
zu od tego, co wyrażane, do których sensu docieramy tylko przez bezpośredni kontakt i które promie-
niują znaczeniem, nie opuszczając swojego miejsca w czasie i w przestrzeni. W tym sensie nasze ciało 
daje się porównać do dzieła sztuki. Jest węzłem żywych znaczeń, a nie prawem rządzącym pewną 
liczbą wspólnie zmieniających się członów 36.

Zajmijmy się więc autografem poematu, cielesnością i muzyką jego kaligrafii, 
muzyką Norwidowego pisma. Być może, Norwid był naprawdę wielkim rysownikiem 
nie wtedy, kiedy wykonywał prace plastyczne, ale kiedy sporządzał swoje rękopisy! 
Charakterem kreski uwidoczniał wówczas swoją indywidualność. Oto jego synteza 
sztuk: muzyka Szopena, „rysunek” rękopisu, literackie dzieło – poemat.

W tym rękopisie oglądanym z punktu widzenia edytora najbardziej problema-
tyczna jest interpunkcja 37. Interpunkcja i inne graficzne wyróżniki tekstu są u Nor-
wida w mniejszej mierze znakami składniowego rozczłonkowania, a w większej 
akcentacjami. Jest to akcentowanie myśli, wtórnie uruchamiające środki składnio-
we. Tak często występujące podkreślenia jakby podnosiły wypowiedź na wyższy 
poziom. Ale wyższy poziom czego? Uwagi? Uwydatnienia? Namysłu? Istotności? 
Czy podkreślenia są emfatyczne, czy raczej ukonkretniające sens? W poszczególnych 
strofach Fortepianu Szopena można odczuć wszelkie tego rodzaju funkcje inter-
punkcji, występujące osobno i w wieloznacznym, intuicyjnie rozpoznawanym 
zmieszaniu. To nadaje poematowi częściowo werbalną, a częściowo uczuciową 
żywość. Za najbardziej sensotwórcze uważam myślniki, jest ich bardzo wiele. One 
są przemilczeniami, w których działają p r z e g u b y  sensu – wokół nich sens wie-
lokierunkowo obraca się, gotowy do wewnątrzpoematowych i kontekstowo zewnętrz-
nych połączeń.

Kiedyś Stefan Napierski tak charakteryzował interpunkcję prozy:

Tyranio przecinków, partyturo przestankowania, terrorze myślników, o! despotyzmie pauz; przy-
musie jedyny – nieosiągalnego milczenia.

Cel: dyferencjacja niebytu, zróżniczkowanie milczenia, rozłożenie go na przyrządy, z których każdy, 
istniejąc odrębnie, będzie jeno dosłyszalny we wtórze, wyłącznie w zestroju – zinstrumentalizowany 
szkielet abstrakcji 38.

Fortepian Szopena udowadnia, że taka rola interpunkcji stosuje się również do 
poezji, szczególnie „poezji myśli”.

36 M e r l e a u - P o n t y, op. cit., s. 171–172.
37 Sprawa odtwarzania oryginalnej interpunkcji Norwida w rozmaitych edycjach jest niezwykle skom-

plikowana. Opowiadam się za jak najdokładniejszym jej odwzorowywaniem. 
38 S. N a p i e r s k i, Próby. Warszawa 1937, s. 41.
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Kwestia Norwidowskiej interpunkcji jest tak zasadnicza, że muszę pozwolić 
sobie na dalsze jej rozwinięcie. Wydaje się, iż termin „artykulacja” jest tu najwła-
ściwszy. Definicja ze Słownika wyrazów obcych Kopalińskiego jest instruktywna, 
łączy dwa zakresy, muzyczny i językowy, co jest znamienne dla mojego wywodu, 
bo Szopen podkreślał podobieństwo swojej muzyki do mowy. A więc w tej definicji 
powiada się, że artykulacja to „ruchy i układ narządów mowy niezbędne do wymó-
wienia danej głoski” oraz że jest to w muzyce „sposób wydobywania następujących 
po sobie albo współbrzmiących dźwięków” 39.

Pouczające jest to współistnienie cechy dynamizmu (ruchy narządów mowy) 
z cechą morfologiczną (układ narządów mowy). I podobnie w muzyce: następstwo 
dźwięków i ich współobecność. To da się zastosować do opisu właściwości Forte-
pianu Szopena, bo ten poemat czyni swoim niejawnym tematem waśnie taką 
oboczność procesu i struktury, diachronii i synchronii.

Wiele mówiąca jest też etymologia słowa „artykulacja”. Kopaliński wywodzi jej 
ostateczny sens od łacińskiego „artus” – przegub! To mi bardzo odpowiada, bo nie 
tylko słowa są rozdzielane myślnikami i innymi znakami interpunkcyjnymi, ale 
i strofy Fortepianu Szopena są oddzielone i złączone p r z e g u b a m i  z n a c z e ń: 
każda jest zdolna do własnych ruchów sensu i każda jest w tych ruchach uzależ-
niona od ruchu strofy poprzedniej. A cały poemat porusza się w przegubach mu-
zyki i mowy! Przeguby strof stanowią też stosowną metaforę gry fortepianowej, 
w której pracują przeguby dłoni.

Rozważania o Norwidowskiej interpunkcji odsyłają w sposób naturalny do jego 
niezwykle wyrafinowanej składni. Uważam Fortepian Szopena za summę polskiej 
składni. Rozumiem przez to nie tylko sprawność retoryczną, czyli najbardziej róż-
norodne kształtowanie zdań i okresów, także, a raczej przede wszystkim, swoistą 
funkcjonalność i inspiracyjność, czyli ujmowanie myślowych przebiegów dostoso-
wane do ich meandrów i otwierające tym meandrom nowe kontynuacje, nowe 
materie znaczeniowe, przez które mogą nurtować. Jest tu analogia do „składni 
muzycznej” Szopena, o której pisała Urszula Warakomska: 

Cała teoria stylu gry Chopina, której uczył, polegała na analogii muzyki z językiem mówionym, 
czyli np. na konieczności oddzielania poszczególnych zdań, na zachowaniu „interpunkcji muzycznej 
[...]” 40.

Kiedy oglądałem rękopis Fortepianu Szopena, jego właściwości ukazywały mi 
się naocznie, miałem wrażenie złączenia poprzez czas pisarskiego aktu Norwida 
z moim czytelniczym aktem. Zdanie, które tu wypowiedziałem: „jedyną właściwą 
»edycją« Fortepianu Szopena, jak i całego Vade-mecum jest jego rękopis”, stało się 
dla mnie prawdą tej chwili i już zawsze będzie się potwierdzało w przyszłych lek-
turach.

Rękopis Fortepianu Szopena Norwid sporządził na papierze grubszym niż inne 
kartki Vade-mecum, prawie kartonie. To ważny składnik palimpsestowego charak-

39 W. K o p a l i ń s k i, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wyd. 17, rozszerz. War-
szawa 1989, s. 45.

40 U. W a r a k o m s k a, Chopin jako pedagog, rozdz. Metody nauczania i uwagi wykonawcze. Na 
stronie: awans.net/strony/muzyka/warakomska/chopin/index.html (dostęp: 10 VI 2017).
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teru całego cyklu, materialnie wyróżniający Fortepian Szopena. Jest jakby „ujęciem” 
podłoża przez materialną jego cechę.

Na tekst pisany piórem Norwid nanosił nie tylko poprawki zmieniające słowa 
i ich szyk. Znamienne są też kaligraficzne naddatki, jakby ręka powodowana była 
własnym, pozasłownym biegiem i rytmem. Numery strof pisane atramentem poeta 
dodatkowo pociągnął różową kredką, zapewne samym tym gestem uwydatniał 
podzielność poematu, jego logikę konstrukcyjną. Z niektórych słów wywijają się 
kaligraficzne, rozpędzone esy-floresy – gestowi ręki nie wystarczało zamknięcie 
w werbalnym sensie, potrzebował graficznego dopełnienia. W wielu miejscach po-
jawiają się podkreślenia ciągłą linią, jakby poeta sam sobie gestualnie, liturgicznie 
potwierdzał napisany sens. Strofa IX, zawierająca dynamiczną i dramatyczną war-
szawską scenę, napisana została duktem gwałtowniejszym i szybszym niż inne, 
również poprawki są tutaj bardziej gwałtowne. Szczególnie w słowach „wyśmigając 
przed pułki” pismo jest pochylone, jakby śmigające.

Trudno oprzeć się myśli, że są to „gesty semantyczne” wykonane na granicy 
wysłowienia i obrazu. Materializują tworzywo i ucieleśniają pracę w nim. 

W strofie I razem ze słowami „Byłem u Ciebie” pojawia się pierwsze spojrzenie pa-
mięci na mieszkanie Szopena, na miejsce realne i pobudzające do metafizycznego 
wglądu w czas. Ta początkowa strofa zachowuje walor bezpośredniości spojrzenia 
i zarazem zdaje sprawę z głębi czasu, przez którą to spojrzenie musi przeniknąć. 
Musi i chce, bo ta głębia czasu jest uwarstwiona ideami i historią, a to uwarstwie-
nie zostaje ową bezpośredniością spojrzenia poruszone we wszelkiej swojej treści 
– dzięki temu staje się wymownym tworzywem poematu. A po przeczytaniu jego 
całości okaże się, że czas pogłębia się ku eschatologii historii, nieomal ku wieczno-
ści, będącej „tworzywem” wszelkich tworzyw.

Pojawia się też w tej strofie formuła „nie docieczony wątek”. Wieloznaczność 
„niedocieczenia” obejmuje brak zakończenia i niemożliwość poznania – oba te ne-
gatywizmy czynią tworzywo poematu trudno uchwytnym, stale wymykającym się 
„niedostatkiem” ze strofy VII.

W strofie II zwraca uwagę „szemrzący” odgłos strun upuszczonej liry. Nie jest 
on czystym dźwiękiem, jest szmerem, „białym szumem” zmieszanych brzmień i słów, 
które te brzmienia opisują. Ściszony szmer jest tworzywem, któremu naddaje się 
„ton” ciszy. Takie tworzywo wchłania muzyczny instrument, lirę, i jej dźwiękowe 
wyrafinowane tonacje redukuje do pierwotności, nieomal do bezdźwięku, do asce-
tycznego ubezdźwięcznienia. Jest to sugestia sprowadzania muzyki – również 
pianistyki Szopena – do pierwotności tworzywa, z którego muzyka dopiero musi się 
wynurzyć.

W strofie III w oczach odwiedzającego ręka Szopena miesza się z klawiaturą, 
alabaster dłoni ze słoniową kością klawiszy. Byłoby to zderzenie różnych rodzajów 
materii i dźwięk tego zderzenia, ale ponieważ wszystko odbywa się we wzroku, 
zmyśle dematerializującym, jest to obraz bezgłośny ze swojej natury, jakby idea 
muzyki muzykę odcieleśniająca. A zanim taką się stanie, jest też martwiejąca, 
zgodnie z epitafijnym charakterem poematu. Słoniowa kość ma w sobie coś mine-
ralnie-śmiertelnego, alabaster to śmiertelne „ciało” posągów. 

Ręka Szopena miesza się „mi” z klawiaturą, ten obraz dzięki owemu „mi” mie-
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sza podmotowość z niepodmiotową, chłodną rzeczowością alabastru i słoniowej 
kości. 

Całe to tworzywo zmieszanej materii i podmiotowości, i śmierci przenosi się – za 
sprawą słowa „wiecznego” na końcu strofy, słowa odnoszącego się do Pigmaliona, 
który wywodzi swoje dzieło z tworzywa i z zaniechanego tworzenia – w wieczność, 
gdzie dzieło-posąg istnieje jako archetyp. Sprawa poematu dzieje się jako praca 
wieczności, interakcja wieczności: wieczna jest postać Szopena i wieczny jest Ten 
Stwórca, który godzi się na przed-stworzeniowe przed-istnienie Szopena. „Tworzy-
wo” jest jak owo „nic”, z którego Bóg stworzył świat. Ta strofa przenosi postać 
Szopena, jego życie i muzykę w wymiar idealny, metafizyczny, podobnie idealizu-
jący jak zjawiające się w następnej strofie przywołanie Chrystusa. 

W strofie IV to, co grał Szopen, dociera do „doskonałości Peryklejskiej”, w niej 
szuka prostoty swojego tworzywa i tego, co z tworzywa wywodzi. Co, poza konkret-
nym znaczeniem historyczno-kulturowym postaci Peryklesa, kryje się w tej „dosko-
nałości”? Przekonanie, że każda doskonałość może być tylko osobowa, imienna – np. 
Peryklejska, np. Szopenowska. Znamienne, że w wyrażeniu „ręką Swoją” pojawia 
się duża litera. 

Lévinas cytuje talmudyczne powiedzenie: „W dniu, w którym zacznie się powta-
rzać prawdę nie ukrywając imienia tego, kto ją wypowiedział pierwszy, nadejdzie 
Mesjasz” 41. W unikatowej osobowej prawdzie Peryklejskiej i Szopenowskiej prosto-
ty zawarty jest swoisty mesjanizm poematu.

„Prostota doskonałości” to jest złączenie się wszystkich składników wizji i wszyst-
kich aspektów myśli w tworzywo osobowego istnienia, z którego rodzi się postać 
będąca summą wielu postaci: Szopena, jego muzyki, Polski. „Starożytna cnota” 
mówi to wszystko „do siebie”, to jakby osoba osób, która spaja swoją mową wizje 
i myśli. (Sprzeczna z tym jest demoniczna, rozdzierająca siła z końca poematu.)

Podobnie „zbierające” jest znaczenie hostii w tej strofie. Norwid tworzy tutaj 
własną, niezwykle oryginalną teologię Eucharystii. Hostia „widziana przez blade 
zboże” to jak filmowe przenikanie się obrazów. To zobrazowanie, niezwykle odważ-
ne, aktu przemiany chleba w Ciało Chrystusa. Ta Eucharystia jest o b r a z e m! 
Norwid manifestuje moc wiary religijnej i moc wiary w obraz poetycki. Jedno z dru-
gim łączy w tworzywie wszelkiej obrazowości, tego zasadniczego warunku tworzenia 
wszelkiej poezji, choćby ona tak żarliwie kultywowała abstrakcje, jak poezja Nor-
wida.

Rewelacyjna jest ta n a o c z n o ś ć  przemiany nie do pojęcia, pozazmysłowej 
i pozarozumowej. Jeśli widzi się hostię przez zboże, a nie przez chleb, to widzi się 
ją głębiej w tworzywie świata, w nieprzetworzeniu natury. Hostia jest p o w i d o- 
k i e m  zboża 42. Zboże jest blade – czy oznacza to wątłość naturalnego tworzywa? 
Właściwszy jest inny sens: bladość zboża jest bladością natury, przez którą prze-
śwituje tworzywo bardziej rzeczywiste niż natura, umacniające naturę w jej rzeczy-
wistości.

41 E. L é v i n a s, Trudna wolność. Eseje o judaizmie. Przeł. A. K u r y ś, przy współpr. J. M i g a s i ń-
s k i e g o. Wstęp M. J ę d r a s z e w s k i. Posł. M. C z a j k o w s k i. Gdynia 1991, s. 91.

42 Metaforycznie przenoszę tutaj w sferę duchową odkryte przez W. S t r z e m i ń s k i e g o  zjawisko 
„powidoku”, czyli wzrokowego śladu po spojrzeniu, który trwa na siatkówce oka.
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Prześwitywanie zboża dla ujrzenia hostii – to także prześwitywanie, przezroczy-
stość postaci Szopena przyjmującego hostię. Sakrament jego życia i dzieła.

Tworzywem w strofie V jest Polska jako idealizowana realność i jako realna 
idea, jako „wszechdoskonałość” realności historycznej i jako „przemienieni koło-
dzieje”, rzemieślnicy pracujący w materii jak w idei. Polska poznawana jest „na 
krańcach bytu”, tam, gdzie byt realny sąsiaduje z idealnym. 

Polska jest „Taż sama – zgoła / Złoto-pszczoła...” To wieloznaczne wyrażenie 
oznacza tożsamość Polski bez ściślejszych określeń, można sądzić, że jest to toż-
samość ze wszystkimi treściami poematu, również niewyrażalnymi w słowach, 
będącymi pozasłownym tworzywem. Przymiotnik „złoto-pszczoła” pojawia się bez 
przygotowania, jak symbol irracjonalny, bo nie dający się jawnie wyprowadzić 
z wewnątrzpoematowych kontekstów, pseudonim owej niewyrażalności – choć sam 
w sobie, poza poematowymi kontekstami, wiele znaczy: łączy złoto jako materię 
pierwszą i najszlachetniejszą z pszczołą jako symbolem pracy u podstaw natury, 
w naturze pierwotnej.

W strofie VI tworzywo odsłania się w środkowych wersach:

Coś?... Jakby spór dziecięcy – 
– A to jeszcze kłócą się klawisze
O nie dośpiewaną chęć:

„Spór dziecięcy” niesie wrażenie gwaru dziecięcych głosów, ich niewinną dzie-
cięcą dysharmonię, coś z wszelkich nieprzewidywalnych, więc niesharmonizowanych 
możliwości, jakie tworzywo dzieciństwa ofiarowuje przyszłości. Jest to też zapewne 
spór wyborów rozstrzygających o dalszym życiu, wyborów, czyli owych „nie dośpie-
wanych chęci”, kiedyś możliwych do podjęcia. W sporze takim wszystko jest po 
dziecięcemu naiwne, niefrasobliwe i po dziecięcemu zasadnicze, zobowiązujące na 
przyszłość.

Ale jest tu niepokojące słowo „jeszcze”. „Jeszcze”, a więc ów dziecięcy spór 
dźwięków ukrywa się w muzyce dojrzałej, jest wspomnieniem jej dziecięcych, na-
iwnych początków. To istnienie muzyki w tworzywie takiej pamięci, kiedy już milk-
nie harmonia, a pozostają dźwięki „same”, sąsiadujące swoimi osamotnieniami, bo 
klawisze są jak osoby w dziecięcości ich aspołecznego jeszcze odosobnienia. Kla-
wisze rodzą dźwięki, które dopiero w następnym stadium harmonijnie się połączą.

Połączą się w „nie dośpiewanej chęci”. Zamiar muzyczny jest niedokonany, 
mimo tego że pieśń dokonała się, bo przecież skończyła? To by znaczyło, że zamiar 
to coś, co się kontynuuje, przedłuża niezależnie od muzyki, zatem nad muzyką 
góruje, to coś od niej istotniejszego; muzyka „nawleka się” na ten zamiar i mu nie 
dorównuje, nie dotrzymuje jego przyszłości. Zamiar jest tworzywem muzyki, która 
nie całkiem może się z niego wysnuć. Dziecięcy, niewinny spór o ten zamiar oka-
zuje się splotem muzycznej intencji z muzycznym dokonaniem. Taki jest emocjo-
nalny wyraz muzyki Szopena, jemu tylko właściwy. A może taka jest czasowość 
wszelkiej muzyki, nie tylko Szopenowskiej.

W strofie VII na tworzywo oddziałuje Styl: „przenika pieśń, kształci kamienie”. 
Tworzywo jest duchowe i materialne, pieśniowe i kamienne, niejednorodne. Styl 
może w nim pracować i dostosowywać się do niego dzięki swojej elastycznej, wie-
lofunkcyjnej naturze – dopełnia, przenika, kształtuje. Miłość jest aktywnością tych 
trzech funkcji, „profiluje” je. Jak już o tym pisałem, dopełnienie to instynkt cało-
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ściowania. Przenikanie każdej części tego, co upostaciowane, nadaje tworzywu 
charakter całości. Kształtowanie jest pracą artysty, upodmiotowieniem dzieła wy-
nurzonego z tworzywa. 

Jakim podmiotem jest to dzieło, wyobrażeniem jakiej Osoby? Chciałoby się 
odpowiedzieć w sposób najbardziej oczywisty: to Szopen, uosobiona Era, czyli po-
wstały z dziejów ich szczyt, akmé, kairos. A jednak pojawia się negujące zastrzeże-
nie: „ani historii zenit jest”...

A jest owo powstające dzieło Chrystusem! To Chrystus jest „Miłości–profilem”, 
zawrotność zaś tej Norwidowej koncepcji złączenia Szopena z Chrystusem polega 
na tym, że Styl w sztuce należy następująco rozumieć: Styl uzupełnia to, czego 
brakuje partykularnej i osobowościowej manierze artysty – uzupełnia do apogeum 
człowieczeństwa i boskości Chrystusowej. Era to oczywiście kairos przyjścia Pań-
skiego – poza tym kairosem występują jego sakramentalne cienie, echa: scalenie 
Ducha i Litery, „consummatum est” Mszy.

A jednak owo „Ty” Szopena jest najwyraziściej dane jako apofatyczna strona 
Chrystusa, Jego radykalna niewytłumaczalność, harmonijna dysharmonia Jego 
Istoty bosko-ludzkiej, Jego ciągłe początkowanie w dziejach – aż do paruzji. Od 
tworzywa pieśni i kamieni, poprzez dzieło muzyczne i rzeźbiarskie (zmaterializowa-
ną i uwiecznioną postać artysty), aż do człowieka jako dzieła – prowadzi Szopena 
Chrystus. 

Tworzywem w strofach VIII i IX jest osobista pamięć Norwida o Warszawie 
i pamięć zbiorowa o tym mieście, obie zarazem konkretne, obrazowe i symboliczne. 
Z tych pamięciowych źródeł wyłaniają się poetyckie wizje, w rozmaity sposób usta-
tycznione oraz dynamizowane ujęciami i rzutami. 

W strofie VIII „głuche i szare” bruki kontrastują z jaskrawym światłem komety. 
Czyli wejrzenie kosmiczne na obrazy Warszawy jest ostre, ale „podłoże” – warszaw-
ski substrat – stało się „szare”, bo historycznie jałowe pod rosyjskim zaborem. Ta 
szarość ma też coś z ówczesnej prasowej ryciny. Być może, Norwid widział taką 
w jakimś czasopiśmie relacjonującym dramatyczne warszawskie wydarzenie.

W strofie VIII wizyjne tworzywo jest znieruchomiałe pod światłem „rozpłomie-
nionej gwiazdy”, w strofie IX jest rytmizowane, fale materii miejskiej i fale tłumu 
są poruszane zbiorowymi uczuciami.

Jeden z najważniejszych tematów Fortepianu Szopena to przypadki czasu i ich 
nie-przypadkowe znaczenia. Osip Mandelsztam pisał: „Poezja to pług, który orze 
czas i wyrzuca na wierzch najgłębsze jego pokłady, czarnoziem” 43. Zamiast czar-
noziemu Norwid w strofie X „wyorał” bruk. „Tworzywem” jest bruk jako bezwładność 
materii i symbol bruku jako bezwład historii (to kontynuacja wizji bruku miejskich 
placów w strofie VIII). Fortepian, który runął, ożywia bruk cierpieniem swojej de-
strukcji, a historię ożywia ideałem.

Co znaczy ta różnorodność tworzywa w dziesięciu strofach? Ono jest różnico-
wane tym, co z siebie wyłania, a co w pozaczasowym stosunku zawsze z nim od-
działuje jako poetycka wypowiedź, rozumiana podobnie, jak to pojmował Mandelsz-
tam:

43 O. M a n d e l s z t a m, Słowo i kultura. Szkice literackie. Przekł., koment. R. P r z y b y l s k i. War-
szawa 1972, s. 195.
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Wypowiedź poetycka jest procesem skrzyżowanym i składa się z dwóch brzmień. Pierwszym jest 
słyszana i odczuwana przez nas przemiana narzędzi wypowiedzi poetyckiej, które powstają spontanicz-
nie w czasie uniesienia twórczego. Drugim zaś – wypowiedź poetycka w ścisłym tego słowa znaczeniu, 
to znaczy intonacyjna i fonetyczna praca, którą wykonują wymienione wyżej narzędzia 44.

Ujęcie, rzut i ich współdziałanie z tworzywem odbywają się w niezwykle złożonej 
sytuacji komunikacyjnej rozgrywającej się w poemacie.

Ma to związek z charakterystycznie Norwidowską poetycką okolicznością, może 
najwyraźniej ujawniającą się w Fortepianie Szopena. W dialogu „ja” poety i „ja” 
adresata (adresatów) ukazuje ona kairos 45 dominującego zdarzenia lub zdarzeń 
(przedśmiertne odwiedziny, zniszczenie fortepianu). To połączenie kairosu i dialogu 
realizuje się jako przekazywana komuś w całości oraz przekazywana w cząstkach 
poematu wiadomość i refleksja o realnych czy symbolicznie uogólnionych wyda-
rzeniach. Mało tego. Wydaje się, że aby wydarzenie stało się poematowym kairosem, 
w zbiorowości ludzkiej, wiadomość o nim musi być wymieniana pomiędzy poszcze-
gólnymi jej członkami. Ta wymiana najczęściej następuje u Norwida w komunika-
cyjnym „atomie”, między „ja” a „ty”.

Ów impuls komunikacyjny wyraża się w formie rozlicznych pytań, którymi 
usiany jest poemat. Pytania są ze swojej istoty skierowane do jestestw zewnętrznych 
wobec jestestwa, które je stawia, stąd ich moc nawiązywania komunikacji. Pytania 
także retorycznie scalają poemat. Jean-Paul Sartre uogólnił to w formule: „pytanie 
jest obrazem całości słownej, którą wyznacza” 46. 

Dobrym przykładem jest moment, kiedy w strofie II pada pytanie strun „Z a-
c z ą ł ż e  o n  /  U d e r z a ć  w  t o n?...” Odnosi się ono do potrójnego bytu: do 
Orfeja, do Szopena, do sytuacji początku muzykowania. Jest to pytanie, które 
wzywa do odpowiedzi osobę, jej alegoryczny cień i jej powołanie – muzykę. W tych 
tak głęboko angażujacych osobę pytających intencjach poczyna się muzyka. Kogo 
te struny pytają? Same siebie, czy cały dookolny świat? Czy to jest pytanie we-
wnątrz-muzyczne, czy raczej zadane światu, żeby w swojej osobowej istocie odna-
lazł on muzykę rozumianą jako rdzeń komunikacji? 

W tym można odnaleźć zarówno metafizyczne zakorzenienie muzyki, jak i jej 
istotowy związek z mową. Tak o tym pisał Stéphane Mallarmé: „Rytm nieskończo-
ności tworzy się przy użyciu właściwych, a nawet zupełnie powszednich wyrazów 
– jak gdyby w pytającej grze palców na klawiszach fortepianu słów” 47.

A w samych utworach Szopena wielu słuchaczy dostrzegało ową pytajność jako 
cechę dominującą. W dzienniku zapisała to kiedyś Maria Dąbrowska: „W Chopinie 
jest tyle pytającego, że właściwie to jest jakby olbrzymie tonalne pytanie: co, czemu, 

44 Ibidem, s. 83.
45 Odwołuję się tutaj do najszerszego znaczenia pojęcia kairosu. W odniesieniu do poezji Norwida 

pisałem o tym szerokim znaczeniu w eseju Przeszłość i przyszłość (fraszka) w tomie zbiorowym 
Norwidowskie fraszki (?) (Red. J. L e o c i a k. Warszawa 1996, s. 98–103).

46 J.-P. S a r t r e, Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich. Wybór A. T a t a r k i e- 
w i c z. Przeł. J. L a l e w i c z. Wstęp T. M. J a r o s z e w s k i. Warszawa 1968, s. 170.

47 Cyt. za: H. F r i e d r i c h, Struktura nowoczesnej liryki. Od połowy XIX do połowy XX wieku. Przeł. 
E. F e l i k s i a k. Warszawa 1978, s. 188.
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dlaczego?” 48 Sama muzyka Szopena jest pytaniem o swój sens, a Norwidowskie 
wieloosobowe odpowiedzi są przez nią ewokowane.

Kto i do kogo zatem mówi w Fortepianie Szopena? 
Najpierw Norwid do Antoniego C., któremu poemat dedykował, i jego treścią 

zapewne nawiązuje do ich rozmów. W ten sposób poemat nabiera istotowo kolo-
kwialnego charakteru, jest wypowiedzią należącą do dialogu Norwida z Antonim C.

Następnie mówi Norwid do Szopena, Żywy do Umarłego, z całą świadomością, 
jak to jest ontycznie drastyczna, a nie tylko retoryczna komunikacja. Konwencjo-
nalna retoryka staje się duchowo naoczną prawdą. Rodzi się trudny do wyobraże-
nia dystans, przestrzeń porozumienia między „ja żyjącym” a „ty umarłym”. Ten 
dystans jest jednak natychmiast zlikwidowany, bo „mówienie do” utożsamia w tym 
poemacie „ja” z „ty”, życie ze śmiercią. W tym sensie obala śmiertelną międzyludz-
ką przegrodę i komunikację unieśmiertelnia.

Dawno już oni troje umarli – teraz słuchamy ich my, żywi. I w rozmowie między 
czytelnikiem a autorem uobecniają się jako cienie Norwida, Czajkowskiego, Szope-
na i jako symbole tego, co w świecie jest żywotnie osobowe, uwyraźnione śmiertel-
nym tłem.

Niezwykła wyrazistość sytuacyjna poematu powoduje, że refleksje te, które 
mogłyby odnosić się do wszelkich tekstów o elegijnym charakterze, w tym przypad-
ku zakorzeniają się nie w gatunkowych cechach literackich, ale we wzbudzanym 
przez literaturę przeżyciu egzystencjalnym.

Fortepian Szopena rozbrzmiewa chórem mnóstwa jeszcze innych jestestw, nie-
które z nich są osobowe, inne są rozszczepieniem osoby Szopena na pojęciowe 
alegorie, inne są alegoriami pobocznych pojęć. Przywołajmy ten mieszany chór – 
w kolejności, w jakiej wstępuje na scenę poematu:

Byron. Béranger. Życia koniec i życia początek. Orfej. Cztery struny. Pigmalion. 
Ton. Perykles. Starożytna cnota. Polska. Przemienieni kołodzieje. Kłócące się kla-
wisze. Miłości – profil. Dopełnienie. Duch i Litera. Fidias. Dawid. Eschylos. Glob. 
Kłos. Król Zygmunt. Ożałobione wdowy. Pułki. Fortepian. Pasje. Późny wnuk.

Adresaci poematu oraz nadawcy i adresaci jego wewnętrznych dialogów i dia-
logicznych, nie zawsze dokonanych nastawień, poematowe postacie Szopena, po-
jęciowe alegorie, wszystkie tak bardzo zróżnicowane byty powodują rozedrganie 
osobowe poematu. Przez to ów poemat jest s p o ł e c z e ń s t w e m  ludzi i myśli.

A kiedy w finale pada owo „Lecz Ty? – lecz ja?”, jest ono nie tylko pytaniem 
o stosunek tych osób do historycznego i symbolicznego faktu zniszczenia fortepia-
nu. Jest to też pytanie o status całego tworzywa poematu, ujętego w dialog wielu 
postaci i rzutowanego tą osobową energią ku nam, czytelnikom.

Osobnej refleksji nad puentą Fortepianu Szopena i nad jego mottami chcę poświę-
cić zakończenie eseju. 

Czym dla całości i rytmizacji stroficznej oraz dla przebiegu poematu jest jego 
puenta? Ona jakby domykała całość i utrwalała ją w przebiegu. Jest ostatecznym 
„ujęciem”. A domykanie i utrwalanie jakby czyniła rzuconym wstecz napięciem 

48 M. D ą b r o w s k a, Dzienniki powojenne. T. 1: 1945–1949. Wyd. 2. Warszawa 1997, zapis z 9 VI 
1949, s. 440.
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stroficznego rytmu, a więc samozwrotym „rzutem” utworu. Ten „rzut” odbija się od 
początku, tworząc „stojącą falę” poematu, falę, która jednak, mimo swojej mocy 
ujmującej całość, potrafi się poza siebie ukierunkować.

„I d e a ł  –  s i ę g n ą ł  b r u k u” – to puenta niezwykle mocna, jej siła zaś jest 
nieskończona, bo nie konkludująca. Nie wyczerpuje się w sprzeczności, rozwija się 
z niej nieskończenie. A więc, z jednej strony, cały poemat jest dyskursem, myślo-
wym, konsekwentnym podążaniem meandrującym pośród swoich cząstkowych 
dialektyk, z drugiej strony – nieskończenie rozwija się poza swoją puentę, pobu-
dzany jej sprzecznością.

Obrazowa treść – rozbity o bruk fortepian – przygotowana jest przez poprzednie 
symbole zderzeń, konfliktów, rozdarć ideału i życia. Tak rozumiem groźby „starga-
nia” w strofie I, odjęcia dłuta w strofie III, upuszczenia liry, jej uderzenia o ziemię, 
odepchnięcia w strofach II i VI, wyrzucania zadatku i „rozmiecania doskonałości 
kłosu” w strofie VII, rozdzierania ciała Orfeja w strofie ostatniej. W ten sposób toczy 
się w poemacie nieustający spór harmonii i dramatyzmu. Spór ten wywołuje wszel-
kie wieloznaczne kombinacje sensu zakończenia: ironię daremnego czynu żołdaków 
i duchowe serio ich czynów – niechcący spowodowali oni harmonię tego, co wyso-
kie, i tego, co niskie, idei i materii.

Być może, ostatecznym „ujęciem” i „rzutem” Fortepianu Szopena jest korespon-
dencja jego mott z puentą, korespondencja u j m u j ą c a  całość i tak wewnętrznie 
napięta, że powoduje r z u t  sensu poza poemat, ku wszelkim jego kontekstom 
kulturowym i historiozoficznym.

Dwa motta poematu antycypują jego sens w paradoksalnym ujęciu. Motto 
z Byrona, „La musique est une chose étrange!”, zaznacza najogólniejszy dystans do 
treściowej „materii” poematu. Motto z Bérangera, „L’art?... c’est l’art – et puis, voilà 
tout”, wyraża tautologiczną wsobność i zwyczajność sztuki. A słowo „tout” może 
sugerować zarówno oczywistość, jak i bezgraniczność oraz pełnię sztuki. Pierwsze 
motto akcentuje w pojmowaniu sztuki dziwność i różnicę, drugie – tautologię i toż-
samość. Jakże to dzisiejsze zestawienie, Derridiańskie!

Te dwa motta ukazują napięcie między dystansem, jaki wytwarza sztuka, a jej 
wewnętrznym brakiem dystansu do samej siebie. Z braku dystansu bierze się głę-
boka zwyczajność sztuki, inaczej zwana Polską, a dzięki tej zwyczajności – dostrze-
galna i upragniona pełnia. Dystans to zarówno odległość wspomnienia, z której 
widzi się postać Szopena, jak i odległość geograficzna między Warszawą a Paryżem, 
którą zapełnia wizja zdruzgotanego fortepianu. Brak dystansu, tożsamość, a może 
raczej ustawiczna tęsknota do tożsamości, to nigdy nie zaspokojone dążenie do 
pełni artystycznej, egzystencjalnej, ontycznej.

Oba kontrastowe i dopełniające się wątki, sytuacji egzystencjalnej muzyka 
i poety oraz myślenia o ich sztuce, inicjowane przez motta, rozwijają się w całym 
poemacie aż do ich gwałtownego, patetycznego rzutu w puencie, w finalnej formu-
le: „I d e a ł  s i ę g n ą ł  b r u k u”.
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DEPICTION AND PROJECTION ON CYPRIAN NORWID’S “FORTEPIAN SZOPENA”  
(“CHOPIN’S PIANO”)

The article attempts to interpret Cyprian Norwid’s poem Fortepian Szopena (Chopin’s Piano). The choice 
of the interpretation’s principal categories, namely “depiction” and “projection,” is inspired by Jan 
Mukařovský’s literary critical term “semantic gesture.” Applying the two aforementioned categories 
derived from the inside of the poem, as well as from such philosophers as Emmanuel Lévinas, Alfred 
North Whitehead, and Maurice Merleau-Ponty, the author of the article takes up the issue of Norwid-
ian myth of Polishness, myth of an artist, philosophy of creation, and philosophy of music. The paper 
also includes a reflection about the poem’s manuscript. 
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SZKIC DO PORTRETU LITERACKIEGO MARIE KRYSINSKIEJ

twarz i głos zmienne i łagodne; oczy, które patrząc na wpół się 
przymykają i zdają się szukać tego, co miękko kryje się w cieniu; 
usta duże i wąskie, prawie zawsze błyszczące i uśmiechnięte; 
czasami jakieś rozmarzone milczenie; z profilu, przy pianinie, jej 
włosy zdają się smutne... 1 

Marpha Bableuska to jeden z przydomków Marie Krysinskiej, wiążący się bezpo-
średnio z panującą wówczas atmosferą wrogości wobec le bas-bleus, ruchu inte-
lektualnie aktywnych, tworzących i publikujących kobiet, sawantek 2. Upór, prze-
konanie o znaczeniu własnej twórczości, nieustanna aktywność pozwoliły jej 
przetrwać w mizoginistycznej atmosferze końca XIX wieku. Współczesne badania 
nad dorobkiem Krysinskiej dowodzą, iż miała ona ważny wkład intelektualny w fi-
lozofię i estetykę swojej epoki.

Kto zacz Marie Krysinska?

Marie Krysinska to pisarka, kompozytorka i śpiewaczka polska tworząca po fran-
cusku lub autorka francuska pochodzenia polskiego – w pracach badaczy pojawia-
ją się oba określenia 3. Urodzona w Warszawie, w 1857 roku, w wieku 16 lat wyje-
chała do Paryża studiować muzykę. Żyła we Francji, z krótką przerwą na 2-letni 
pobyt w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat osiemdziesiątych XIX stulecia 4. 
16 IX 1908 na łamach „Le Matin” zamieszczono ogłoszenie, iż umarła „Pani Marie 
Krysinska herbu Leliwa, literatka i muzyk” 5. Jest to jedna z tych piszących kobiet, 
których ślad w historii kultury niemal zaginął. To dziwi, jako że Krysinska była 

1 H. B a r b u s s e, Notes d’art. „L’Aurore” 1895, nr 2, z 5 XII, s. 5. Jeśli nie podano inaczej, wszyst-
kie tłumaczenia z języka francuskiego pochodzą ode mnie.

2 Zob. Ch. P l a n t é, Marie Krysinska: Une femme poète en France à la fin du XIXe siècle. W zb.: 
Marie Krysinska. Innovations poétiques et combats littéraires. Sous la dir. de A. M. P a l i y e n k o, 
G. S c h u l t z, S. W h i d d e n. Avant-propos M. M u r a t. Saint-Étienne 2010, s. 29.

3 Zob. np. M. K r y s i n s k a, Poèmes choisis suivis d’études critiques. Choix, présentation, notes 
S. W h i d d e n. Saint-Étienne 2013.

4 Krysinska i jej mąż, Georges Bellenger, odbyli dwie podróże do Stanów Zjednoczonych w latach 
1885–1887. Zob. Bellenger, Georges. Hasło w: D. K a r e l, Dictionnaire des artistes de langue fran-
çaise en Amérique du Nord: peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, photographes, orfèvres. 
Québec 1992, s. 63. – K r y s i n s k a, op. cit., s. 10.

5 Communiqués de la vie mondaine. „Le Matin” 1908, nr z 16 IX, s. 4.
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obecna, jako jedyna kobieta 6, w kołach literackich Hirsutes, Zutistes czy Jemen-
foutistes, występowała w kabaretach „Les Hydropathes” i „Le Chat noir”, publiko-
wała w wydawanych przez nie czasopismach. Od kilku lat, głównie dzięki pracom 
Setha Whiddena, spuścizna Krysinskiej staje się coraz częściej przedmiotem badań 
literackich. W stulecie śmierci artystki, w 2008 roku, zorganizowano w Bibliotece 
Polskiej w Paryżu pierwszą konferencję poświęconą jej twórczości. 

Krysinska wydała trzy tomiki poetyckie: Rythmes pittoresques. Mirages, sym-
boles, femmes, contes, résurrections (1890), Joies errantes. Nouveaux rythmes pit-
toresques (1894) i Intermèdes. Nouveaux rythmes pittoresques (1903). Do części 
swoich wierszy skomponowała muzykę. Wśród tekstów prozatorskich Krysinskiej 
znajdują się: zbiór opowiadań L’Amour chemin. Contes en prose (1892), powieść 
w odcinkach Juliette Cordelin (1895), dwie powieści Folle de son corps (1896) i La 
Force du désir (1905) oraz nowele, eseje i kroniki publikowane w „La Fronde”, 
a także w innych czasopismach. Artystka wystawiała też jednoaktówki i sceny li-
ryczne 7. W swoich utworach podejmowała m.in. kwestie kreatywności, geniuszu 
czy miejsca kobiet w społeczeństwie. Jej dzieło współtworzą obraz i dźwięk; cha-
rakteryzuje się ono różnorodnością źródeł i wpływów; rozmaite sztuki, literatura, 
nauka wchodzą w nieustanny dyskurs. W tekstach Krysinskiej mamy do czynienia 
ze swoistym recyklingiem 8. Autorka posługuje się tym samym elementem, tym 
samym materiałem, umieszczając go w różnych kontekstach, rozmaicie go opraco-
wując 9. W taki sposób Krysinska zaciera granice nie tylko między gatunkami 
a rodzajami, ale też między pisarstwem literackim i nieliterackim 10. 

Swoje zasadnicze idee dotyczące twórczości literackiej autorka Joies errantes 
opublikowała w feministycznym dzienniku „La Fronde”, założonym przez Margue-
rite Durand. Zważywszy, że Krysinska nie znosiła krytyków ani dziennikarzy, jej 
udział w komitecie redakcyjnym tego pisma świadczy o dużym zaangażowaniu 
w kwestie feministyczne 11. Idee feministyczne pojawiają się zresztą w całej jej twór-
czości. Przez lata pokazywała ona z niesłabnącą energią, iż kobieta to – tak samo 
jak mężczyzna – byt obarczony słabościami, ale byt kreatywny 12. 

Zdaniem Christine Planté, współczesnej badaczki twórczości Krysinskiej, jej 

  6 Zob. J. L é v y, Les Hydropathes. Prose et vers d’Alphonse Allais, Paul Bilhaud [...]. Paris 1928, 
s. 12: „[...] Maria Krysinska, poetka i kompozytorka, uczestniczyła we wszystkich seansach. Sarah 
Bernhardt była l’hydropathe, ale honorową jedynie”. 

  7 Były to: Le Mariage forcé (zob. B r i d a i n e, Courrier des théâtres. „La Presse” 1891, nr 1163, 
z 13 VIII, s. 4); La Mort de Cléopatre. Scène lyrique (zob. L. X., Propos de coulisses. „Gil Blas” 1894, 
nr 5281, z 4 V, s. 3); Duetto (zob. C o m t e s s e  d e  T r a m a r, Carnet Mondain. Jw., 1899, nr 7129, 
z 25 V, s. 2); Kaïn. Spectacle d’ombres (anonsowany jako „nowość teatralna”. Zob. C. M a i l l a r d, 
Propos de coulisses. Jw., nr 7329, z 11 XII, s. 4. W „Le Matin” ánr 5768, z 10 XII, s. 5ñ ta sama 
prezentacja zapowiadana jest jako „misterium [składające się] z 10 obrazów”); Anniversaire. Comé-
die en un acte (zob. D o n  F a b r i c e, Propos de coulisses. „Gil Blas” 1902, nr 8109, z 30 I, s. 3).

  8 Zob. A. M. P a l i y e n k o, G. S c h u l t z, S. W h i d d e n, Préface. W zb.: Marie Krysinska, s. 21.
  9 Zob. np. opisy reklam wraz z komentarzami zawarte w studium M. K r y s i n s k i e j  New York d’été 

i w noweli Charming gentleman.
10 Zob. P a l i y e n k o, S c h u l t z, W h i d d e n, op. cit., s. 21.
11 Zob. ibidem, s. 20.
12 Podobne stanowisko, choć nie było ono szczególnie lansowane, zajmowała m.in. J. A d a m: „Ko-

bieta jest jak mężczyzna, świadomością i inteligencją, i jak on może rozwijać się w nieskończoność, 
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„wielkim błędem [...] było pisanie i publikowanie w kraju mało skłonnym do uzna-
wania kobiet poetek i w momencie mało sprzyjającym” 13. We Francji piszące ko-
biety, które wydały swoje dzieła, osiągnęły sukces czytelniczy i zyskały powszech-
ną renomę 14, były i nadal są lekceważone przez krytykę lub pomijane milczeniem 15. 
Męska publiczność w znakomitej większości akceptowała tylko te teksty, które 
mieściły się w modelu XIX-wiecznej poezji kobiecej. To utwory prezentujące tzw. 
romantisme féminin 16, definiowany nie historycznie, ale jakościowo. 

Wedle Planté – Krysinska umyka modelowi poezji kobiecej z kilku powodów. 
Kobiety-poetki chętnie przedstawiane są jako wielkie miłośnice. Ich wiersze czyta 
się tak, jakby bezpośrednio pokazywały pragnienia, przeżycia, jakby stanowiły 
poezję osobistą, autobiograficzną, skupioną na „ja” lirycznym. O ile w taki sposób 
można czytać Victoire Babois czy Louise Colet, o tyle Krysinską już nie. Nie ma 
u niej prostego przełożenia pragnienia na słowo, poetka posługuje się oryginalną, 
wypracowaną przez siebie formą. W jej utworach mnożą się liczne aluzje i odnie-
sienia kulturowe i niewiele tam miejsca na poezję osobistą. Jeśli pojawia się – na-
der rzadko – „ja” liryczne, „ja” kobiece, to nie jest ono tożsame z „ja” autobiogra-
ficznym. Występowanie elementów żeńskich i ich wieloaspektowe potraktowanie 
wskazuje, że dla Krysinskiej kobieta nie była ani „definiowalna, ani możliwa do 
zamknięcia w przesądach” 17. Figury kobiece, wydobyte z historii, z mitologii czy 
Biblii, pojawiają się we wszystkich zbiorach poetyckich Krysinskiej, jednak nie jest 
to motyw dominujący. Ève, Ariane, Hélène, Marie, Magdelaine, Aphrodite, Judith, 
Jeanne d’Arc, Cléopâtre, La du Barry, Tanit to tylko część spośród postaci, których 
postrzeganie zapowiada XX-wieczne feministyczne lektury mitycznych i legendar-
nych figur. Krysinska rezygnuje w swej twórczości z przyjętej formy poezji kobiecej, 
ale nie rezygnuje z pokazywania kobiet, a konkretnie kobiecości (tak jak jest ona 
postrzegana i przedstawiana), z prezentowania kobiecości kulturowej. Przedstawia  
więc kobietę taką, jaka jest w oczach mężczyzn i opisuje ich słowami, z różnorodnych 
punktów widzenia 18. Każdorazowo na zgodną z oczekiwaniami epoki/mężczyzny 

dopóki jej organy nie zmęczą się lub nie wyczerpią” (cyt. za: S a n t i l l a n e, Les Femmes féministes. 
„Gil Blas” 1900, nr 7603, z 11 IX, s. 1). 

13 P l a n t é, op. cit., s. 28.
14 Warto pamiętać, że Krysinska była znana i czytana nie tylko za życia, o czym świadczy, m.in. 

prezentowanie jej utworów podczas spotkań poetyckich (zob. „La Presse” 1922, nr 2623, z 28 X, 
s. 2) czy w audycjach radiowych (jw., 1926, nr 4111, z 19 V, s. 1). Zdarza się, że poezja tej autor-
ki jest inspiracją dla współczesnych artystów, jak np. S. M a t a  (Une Symphonie en gris, 2014).

15 Rzekomo – działo się tak na ich własne życzenie: „Gdy [kobiety piszące] są już niematerialne [tj. 
nie żyją], nie chcą, by się nimi zajmować” (B. d e  M a u r c e l a y, Récit fantaisiste. „Le Figaro” 1925, 
nr 28, z 13 VII, s. 1).

16 P l a n t é, op. cit., s. 33–34. Znakiem rozpoznania i uznania poezji kobiecej był tekst Ch. M a u r-
r a s a  Le Romantisme féminin. Allégorie du sentiment désordonné (opublikowany w roku 1905), 
który zawiera komentarze do tomików m.in. R. Vivien, A. de Noailles, L. Delarue-Mardrus, miesz-
czących się w ramach zarysowanych dla poezji kobiecej (nieuporządkowane uczucie ásentiment 
désordonnéñ). Nie znalazło się tam miejsce ani dla Krysinskiej, związanej ze skandalicznym, z mę-
skiego punktu widzenia, sporem o wiersz wolny (vers libre), ani dla L. Ackermann, autorki poezji 
filozoficznej. 

17 Zob. P l a n t é, op. cit., s. 37.
18 Zob. ibidem, s. 41.
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wizję nakłada się inna, wyrażona głosem człowieka, bytu ludzkiego. Poetka zesta-
wia rozmaite obrazy, często sprzeczne, mnoży odniesienia i punkty widzenia, co 
wymaga aktywności intelektualnej ze strony czytelnika.

„Les Hydropathes” i „Le Chat noir”

Związki Krysinskiej z muzyką wpisują się m.in. w jej działalność w kabaretach „Les 
Hydropathes” i „Le Chat noir”. Wraz z z tym pierwszym, założonym przez Émile’a 
Goudeau w 1878 roku, rodzi się we Francji poezja sceniczna. Projekt Goudeau jest 
następujący: pozwolić poetom przedstawić ich własne wiersze na scenie, wobec 
szerokiej publiczności 19. Różni się to znacznie od deklamacji bądź recytacji w sa-
lonach czy na bankietach, w intymnym kręgu. W kabarecie twórca pojawia się przed 
liczną, mieszaną publicznością; nie czyta wierszy, ale mówi, śpiewa, krzyczy, im-
prowizuje, „ucieleśnia” własny poemat przy akompaniamencie pianina, za pomocą 
gestów, mimiki 20. Poeta nie jest już tylko poetą, lecz także reżyserem swojego 
tworu artystycznego. Taka poezja – jako sztuka sceniczna – łączy w sobie śpiew, 
taniec i ruch, na podobieństwo antycznej trójjedynej chorei czy Wagnerowskiej 
koncepcji sztuki totalnej 21. Krysinska uczestniczyła aktywnie w działalności „Les 
Hydropathes” 22 i jej maniera prezentowania tekstów została ujęta przez Frédérica 
Auguste’a Cazalsa w rytmie piosenki 23, a przez Armanda Massona w formie wiersza 
(Ode à Montmartre) 24. Cazals satyrycznie podkreśla ekspresywność poetki, wyra-

19 É. G o u d e a u, Dix ans de bohème. Paris 1888, s. 153.
20 É. G a d e n, Marie Krysinska, vers une poésie scénique? W zb.: Marie Krysinska, s. 67.
21 Na ten temat Krysinska wypowiada się we wstępie do Intermèdes. Jej związki z R. Wagnerem 

w specyficzny sposób zasygnalizował L e  D i a b l e  b o i t e u x, autor rubryki Nouvelles et échos, 
w piśmie „Gil Blas” (1892, nr 4765, z 4 XII, s. 1): „Kocham Biel, kwiaty, brzoskwinie, Wagnera 
i Krysinską, ale wolę jej kochanka i basen Rochechouart”.

22 G o u d e a u  (op. cit., s. 194) pisze o „Marylce Krysinskiej, polskiej pianistce”.
23 Cyt. za: F. R. J. G o u l e s q u e, Une femme poète symboliste, Marie Krysinska, la Calliope du Chat 

Noir. Paris 2001, s. 88: 
Ell’se met au piano
Sous ses doigts tremblent les touches...
Elle chante en soprano:
Bravo! Clament tout’s les bouches.
Et chacun dit: ce cri-là
C’est le cri d’Kry (bis)
Et chacun di: ce cri-là
C’est le cri d’Krysinska!
[Ona siada do pianina
Pod palcami drżą klawisze...
Śpiewa sopranem:
Brawo! Wykrzykują wszystkie usta.
I każdy powiada: ten krzyk
To jest krzyk Kry (bis)
I każdy powiada: ten krzyk
To jest krzyk Krysinskiej!]

 W wersji francuskiej można zaobserwować grę słów, której, niestety, nie oddaje przekład polski. 
24 Czwarta strofa tejże ody (A. M a s s o n, Ode à Montmartre. Cyt. za: P. D u f a y, Au temps du Chat 

noir. „Ode à Montmartre”. „Le Courrier d’Epidaure. Revue médico-littéraire [...]” 1939, nr 1, s. 25) 
brzmi następująco: 

C’était un mélange hermétique
Des produits l e s  p l u s  d i s c o r d a n t s ;
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żającą się często poprzez krzyk; Masson zaznacza istnienie sprzeczności, niehar-
monijności, które wzmacniają inność twórczości literackiej Krysinskiej. Jednak 
oryginalność Krysinskiej nie wystarcza, by umieścić jej nazwisko na okładce pu-
blikacji poświęconej członkom kabaretu „Les Hydropathes” (są tam wyłącznie na-
zwiska mężczyzn), co kłóci się z twierdzeniem pochodzącym z wnętrza książki, 
które głosi, iż „Marie Krysinska, poetka i kompozytorka, uczestniczyła we wszystkich 
seansach” kabaretu.

Krysinska działała aktywnie także w „Le Chat noir”, kabarecie awangardy ar-
tystycznej założonym przez Rodolphe’a Salisa w 1881 roku, w którym krąg artystów 
został poszerzony jeszcze o malarzy. Tym samym kabaret otworzył granice pomię-
dzy sztukami, co bardzo odpowiadało koncepcji sztuki autorki Rythmes pitto-
resques 25. W kabarecie „Le Chat noir” Krysinska pojawia się jako pianistka, inter-
pretatorka własnych i cudzych utworów, kompozytorka muzyki do wierszy innych 
autorów 26. Warto podkreślić, że to wkroczenie poezji na scenę wiąże się jednocześnie 
z jej zejściem z piedestału, głos bowiem został ściśle powiązany z ciałem 27. Zaan-
gażowanie Krysinskiej w działalność „Les Hydropathes” i „Le Chat noir” mogło być 
także jedną z przyczyn usuwania tej artystki w cień; poetycka sztuka sceniczna 
natychmiast została uznana za sztukę niższą i jako taka, w oczach wielu ówczesnych 
ludzi, przynosiła ujmę, zwłaszcza kobiecie 28. Należy wszakże podkreślić wagę ruchu 
zapoczątkowanego przez „les Hydropathes” dla XX-wiecznej sztuki francuskiej – do 
zaproponowanej estetyki poezji odwoływali się wpierw futuryści, a następnie letry-
ści (Internationale lettriste) i zwolennicy bruityzmu 29. 

Występy Krysinskiej nie ograniczały się do scen kabaretów. W wielu miejscach, 
m.in. w słynnej wówczas sali koncertowo-teatralnej La Bodinière, sama lub w ze-

Symbolistes et décadents
Y coudoyaient l’art romantique;
De Krysinska les yeux charmeurs
Y représentaient le beau sesque
Sur la galère chatnoiresque
Nous étions quatre-vingts rimeurs
[Był to melanż hermetyczny
N a j b a r d z i e j  s p r z e c z n y c h  elementów;
Symboliści i dekadenci
Ramię w ramię ze sztuką romantyczną;
Krysinskiej oczy czarowne
Reprezentowały tu piękną pełć
Na kocioczarnej galerii
Było nas osiemdziesięciu rymowników].

25 Publikowanym tekstom Krysinskiej, z muzyką czy bez, towarzyszyły bardzo często rysunki, choć-
by Simple chanson Th.-A. S t e i n l e n a  („Gil Blas” 1895, nr 5800, z 5 X, s. 1). Poetka chętnie 
prezentowała swoje utwory w malarskiej scenografii, np. równolegle z ekspozycją dzieł męża (zob. 
B a r b u s s e, op. cit., s. 5).

26 Krysinska interpretowała m.in. poezje Ch. Baudelaire’a, Ch. Crosa, M. Rollinata. Pisała muzykę 
np. do tekstów Crosa, P. Verlaine’a, T. Corbière’a, A. Frémine’a, A. Massona. Zob. L e  D i a b l e 
b o i t e u x, échos. „Gil Blas” 1894, nr 5462, z 1 XI, s. 1. Z kolei utwory Krysinskiej były interpre-
towane na scenie przez innych wykonawców, chociażby przez R. Dérigny’ego czy Madame Segond-
-Weber.

27 Zob. G a d e n, op. cit., s. 69.
28 Zob. L. B r o g n i e z, Muse de comptoir ou martyre du vers-libre. W zb.: Masculin/Féminin dans la 

poésie et les poétiques du XIXe siècle. Sous la dir. de Ch. P l a n t é. Lyon 2002, s. 427.
29 Zob. G a d e n, op. cit., s. 74.
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spole przedstawiała artystka muzyczno-poetyckie aranżacje swoich tekstów lub 
występowała w roli deklamatorki czy kompozytorki 30.

La bataille vers-libriste 31

La bataille vers-libriste rozpoczęła się w połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku. 
W roku 1883 na łamach „La Vie moderne” Gustave Kahn opublikował swój pierw-
szy wiersz wolny. W tym samym roku i w tym samym czasopiśmie swoją poezję 
prezentowała także Krysinska 32. Kahn czuł się twórcą nowej formy poetyckiej mimo 
faktu, iż w latach 1881–1882 Krysinska ogłaszała drukiem poematy zgodne z es-
tetyką, którą uznał za własną. Oskarżona przez Kahna o plagiat formalny poetka 
została wciągnięta w spór o wolny wiersz, z którego nb. wyszła zwycięsko, udowad-
niając, że jej utwory pojawiły się wcześniej niż te Kahna 33: 

Jeśli zauważymy analogie między naszymi wierszami wolnymi a tymi zawartymi w tomach i bro-
szurach, które ukazały się w ostatnich latach, przypominamy uprzedniość dat publikacji [naszych 
utworów] (1881–1882), aby uszanowano własność naszej inicjatywy, dobrej lub złej 34. 

– powiada Krysinska we wstępie do tomu Joies errantes. Pisarka nie pozwoliła na 
pomniejszenie swojej roli we wprowadzaniu wolnego wiersza do poezji francuskiej, 
ale jej rewindykację niedobrze przyjęto w środowisku 35. XIX-wieczna Francja nie 
uznawała oryginalności twórczości kobiecej, traktując ją a priori jako imitacyjną 
w stosunku do twórczości mężczyzn. Krysinska podjęła próbę walki o swój wkład 
i współcześni oraz późniejsi krytycy ukarali ją za to wykluczeniem. 

Z punktu widzenia historii literatury [...] rewindykacja inwencji formy i chęć jej samodzielnej teo-
retyzacji stanowi najsilniejszą ekstrawagancję [poetki] i z pewnością jest jednym z poważniejszych 
wyjaśnień wyjątkowej wrogości, z jaką się spotykała 36. 

Krysinska początkowo próbuje godzić obronę swego stanowiska ze skromnością, 
której doxa domaga się od kobiet, ale przy zastosowanym wobec niej ostracyzmie 

30 Np. skomponowała muzykę do poezji J. Lorraina. Zob. Concerts et divertissements. „Le Matin” 
1896, nr 4686, z 27 XII, s. 4.

31 Tj. spór o wiersz wolny. Szerzej na temat batalii Krysinskiej o wiersz wolny zob. E. M. W i e r z-
b o w s k a: Autour du vers libre. Le cas de Marie Krysinska (Ire partie: 1885–1900). „Cahiers ERTA” 
2016, nr 10; Autour du vers libre. Le cas de Marie Krysinska (II e partie. Après 1900). Jw., 2017, 
nr 11. 

32 Zob. S. W h i d d e n, Leaving Parnassus. Amsterdam – New York 2007, s. 116. Autor ten twierdzi, 
że publikacja Le Hibou M. K r y s i n s k i e j  w 1883 roku w „La Vie moderne” wywołała pierwsze 
dyskusje na temat wiersza wolnego między nią a Kahnem.

33 Debiutancki zbiór poezji G. K a h n a  pochodzi z 1887 roku (Palais nomades), M. K r y s i n s k a 
zaś prezentowała na scenie (od końca lat siedemdziesiątych XIX wieku) oraz publikowała swoje 
utwory znacznie wcześniej: Chanson d’automne. „Le Chat noir” 1882, nr 40, z 14 X, s. 2; Symphonie 
en gris. Jw., nr 43, z 4 XI, s. 4; Ballade. Jw., nr 46, z 25 XI, s. 2; Berceuse macabre. Jw., nr 47, 
z 2 XII, s. 4.

34 M. K r y s i n s k a, Avant-propos. W: Joies errantes. Nouveaux rythmes pittoresques. Paris 1894, 
s. V.

35 Zob. E. R a y n a u d , La Mêlée symboliste. Portraits et souvenirs. T. 1: 1870–1890. Paris 1920, 
s. 140.

36 P l a n t é, op. cit., s. 38.
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nie daje to oczekiwanych efektów 37. We wstępie do ostatniego zbiorku, Intermèdes, 
poetka wyzbywa się tej postawy i wyraźnie oskarża mężczyzn o przywłaszczenie 
sobie całej domeny literackiej (s. V–IX) 38. Należy też podkreślić, że niechęć do Kry-
sinskiej była potęgowana faktem, iż nie była ona Francuzką 39. Obrońcy czystości 
języka 40 mieli w ręku dodatkowy atut, by nie uznawać za wartościową jej poezji, 
choć w rzeczywistości bardziej chodziło tu o wiersz wolny i odmienną, waleczną, 
domagającą się swego postawę Krysinskiej 41, bywającej w miejscach zarezerwowa-
nych dla mężczyzn. W trakcie gorących dysput na temat początków wiersza wol-
nego jedni krytycy czynią z Krysinskiej nowatorkę, uznając, iż jej poematy zapo-
wiadają symboliczny vers-librisme, drudzy, w mniejszości, zarzucają jej brak in-
wencji twórczej; jeszcze inni po prostu wyrażają swój podziw dla piękna poezji 
Krysinskiej 42.

„Zbyt uczona przedmowa [...]” 43

We wstępie do ostatniego zbioru, Intermèdes, z 1903 roku, zatytułowanym Intro-
duction sur les évolutions rationnelles 44, Krysinska zapytuje, dlaczego jej nazwisko 
nie figuruje w manifestach dotyczących wiersza wolnego, dlaczego jej poematy 
z 1881 roku zostały przypisane geniuszowi zbiorowemu. I sama sobie na to pytanie 
odpowiada: „Inicjatywa wychodząca od kobiety – tak prawdopodobnie stwierdziła 

37 Zob. ibidem.
38 M. K r y s i n s k a, Introduction sur les évolutions rationnelles. W: Intermèdes, nouveaux rythmes 

pittoresques. Pentéliques, guitares lointaines, chansons et légendes. Paris 1903. W dalszej części 
artykułu wszystkie cytaty z Introduction pochodzą z niepublikowanego tłumaczenia A. D e l s i p é e 
i E. M. W i e r z b o w s k i e j. Lokalizuję je podając w nawiasie numery stronic. 

 Krysinska była bardzo wyczulona na melodię frazy – we wszystkich tekstach, niezależnie od ga-
tunku. Stąd liczne powtórzenia, aliteracje, asonanse, gry językowe. Aby zachować w jak największej 
mierze specyfikę tego stylu (dodajmy, zdecydowanie XIX-wiecznego), tłumaczki sięgały do form 
przestarzałych, próbując oddać nie tylko znaczenie tekstu, ale i jego brzmienie. Pozostawiły również 
niekonsekwencje poetki w pisowni małą i wielką literą.

39 Zob. P l a n t é, op. cit., s. 39. 
40 Do zjadliwych krytyków Krysinskiej jako nie-Francuzki zaliczyć należy J. E r n e s t a - C h a r l e s’ a 

(La Vie littéraire. Livres des femmes. „La Revue politique et littéraire. Revue bleue” 1905, nr 22, 
z 3 VI, s. 699), który o jej stylu pisze: „czasami francuski”. 

41 Tak więc np. na łamach „Le Figaro” (1895, nr 31, z 3 VIII), M. K r y s i n s k a  podejmuje dyskusję 
z A. d e  C r o z e  – publikując przeprowadzony z nią wywiad, krytyk ten m.in. przypisywał jej 
opinie, których nie wypowiadała, lub przekręcał sformułowania opublikowane w przedmowie do 
Joies errantes.

42 Zob. np. A. B a d i n, Bulletin bibliographique. „La Nouvelle revue” 1894, s. 221. Rythmes pittoresques 
i Joies errantes były sławione przez takich admiratorów, jak A. Scholl, F. Fénéon, G. Montorgueil, 
P. Gille, H. Bauer, A. France etc. Zob. A. d e  C r o z e, Marie Krysinska. „Le Figaro” 1895, nr 28, 
z 13 VII, s. 111.

43 Sformułowanie użyte przez R a c h i l d e  (Joies errantes par Marie Krysinska áLemerreñ. „Mercure 
de France” 1894, août, s. 386) po lekturze Introduction sur les évolutions rationnelles, wstępu 
Krysinskiej do Intermèdes. 

44 Wcześniej, bo już w 1890 roku, F. F é n é o n  (Marie Krysinska. Rythmes pittoresques. „Art et cri-
tique” 1890, nr z 1 XI. Cyt. za: L. B r o g n i e z, Marie Krysinska et le vers libre. L’outrage fait aux 
Muses. W zb.: Masculin/Féminin dans la poésie et les poétiques du XIXe siècle, s. 435) zwraca uwagę 
na brak nazwiska poetki w „symbolistycznych ewangeliach”, uznając, iż jest to przesada w zacho-
waniu dyskrecji implikowanej przez kobiece nazwisko.
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grupa [chodzi tu o osoby zgromadzone wokół Kahna, Moréasa i Mendèsa – E. M. W.] 
– może być uważana za przychodzącą znikąd, i poddana prawu domeny publicznej” 
(s. XXI).

Poetka, podejmując dyskusję z Kahnem na temat swojego pierwszeństwa w in-
wencji wiersza wolnego, kładzie nacisk na brak uznania Geniuszu w momencie, 
kiedy okazuje się, że twórcą jest kobieta. Wpisując się w stosunkowo świeży nurt 
darwinizmu we Francji 45, Krysinska akceptuje termin „ewolucja” jako „podążanie 
ku lepszemu”, co jest dlań prawdziwe „na płaszczyźnie fizjologicznej” (s. V). Poetka 
uważa jednak, że byłoby „wielkim błędem zastosować te prawa do dzieł artystów, 
do produkcji Myśli i Marzeń ludzkich, jedynie bowiem Sztuka jest uprawniona, by 
bezpośrednio osiągnąć Absolut” (s. V); tym samym artystka odrzuca teorie Darwi-
na odnośnie do geniuszu męskiego, powstałego w wyniku ewolucyjnej selekcji. 

Krysinska formułuje swoją własną definicję geniuszu. Geniusz objawia się 
nieoczekiwanie w jednostkowym dziele, a płeć nie ma tu żadnego znaczenia: „Za 
każdym razem, kiedy objawia się indywidualność, wyposażona w siłę kreacyjną, 
tworzy się styl” (s. VI). I to on będzie doznawał transformacji, ewoluował z wiekami. 
Wszelkie zmiany, „nieprzewidziane kombinacje” następują „bez naruszania praw 
fundamentalnych i niezawisłych, niewzruszonych praw Równowagi, Harmonii 
i Logiki” (s. VI–VII). Gdyby przyjąć ewolucyjny charakter geniuszu, „Dante byłby 
chronologicznie osiem wieków niżej niż pan d’Annunzio”, a malarstwo renesansu 
– „skromnym kompostem” dla nowoczesnego impresjonizmu (s. VI). Objawianie 
geniuszu „nie następuje sukcesywnie, zatem czas ledwie miniony nie jest najbardziej 
zaawansowany w doskonałości” (s. VI). Style, „doskonałe w swojej zróżnicowanej 
charakterystyce – renesans, XVII i XVIII wiek [...]”, nie powinny być uznane za 
postęp, ale „za równowagę w pięknie” (s. VII). Wedle Krysińskiej geniusz w istocie 
swej stanowi „najbardziej namacalny obraz Absolutu”, który nie podlega żadnemu 
postępowi, „Jest spontaniczny i zmienny w nieskończoność” (s. VI). Przebłyski 
geniuszu, niewyjaśnione i nieprzewidywalne, mogą być rozpoznane jedynie w wy-
tworach ludzkiej myśli. Geniusz nie ma psychofizjologicznej proweniencji, nie daje 
się lokalizować w ciele, ale w dziele. To siła twórcza nie obwarowana żadnymi 
uwarunkowaniami (s. V–IX). 

„Ewolucja filologiczna również nie dokonuje się w przemyślanym kierunku 
postępu, jest ona tylko ciągiem różnie motywowanych wariantów” (s. VII), twierdzi 
Krysinska, pokazując równoległy rozwój języka i literatury. Tak więc np. przedsta-
wiając początki języka romańskiego (XII wiek), zwraca uwagę na wpływy arabskie 
(precyzja, symetryczna woluta, rym – nieznane w łacinie czy hebrajskim), których 
odbiciem będzie w XIX wieku „parnasistowska zasada, avant la lettre, ze swymi 
rygorami [...]”. W XII-wiecznym poemacie Bertrama de Borna „wszystkie chwyty 
parnasu są już praktykowane, z alternacją rymów włącznie”. Rozwój języka objawiał 
się w „postępującym wysiłku, by uwolnić się z wszelkiego obcego wpływu [...]” 
(s. VIII). Rozwój poezji – w alternacji rygoru i swobody w zakresie prozodii. Krysin-

45 Darwinizm przyjmował się we Francji dość wolno, co wynikało z faktu, iż ewolucjonistyczna teoria 
J.-B. d e  L a m a r c k a  pomieszczona w jego Filozofii zoologii z 1809 roku wyprzedzała publikacje 
Darwina o 50 lat. Teoria Darwina nie była tu postrzegana jako coś rewolucyjnego, a samego Dar-
wina uznawano za osobę przypisującą sobie osiągnięcia innego badacza. 
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ska zauważa, iż „Pierwsze prawdziwe wdzięki umysłu, pierwsze subtelności uczuć 
są związane z większą wolnością prozodyczną” (s. IX). Odnosi się przy tym do stano-
wiska Madmoiselle de Gournay, która przeciwstawia się purytańskiej poprawności: 

Czy chcemy lepiej bronić tworzenia wierszy narzucając ich rymowanie? Jak bowiem byłoby moż-
liwe, że poezja ulatywałaby ku niebu, jej celowi, z takimi strzępami skrzydeł i, co więcej, z okaleczeniem 
i cierpieniem? [s. XI] 

Wolność prozodyczna wiąże się z wolnością w zestawianiu samogłosek. Tu 
Krysinska przywołuje autorytet Charles’a-Augustina de Sainte-Beuve’a, każącego 
zapomnieć „zbyt wyłączną zasadę Malherbe’a”, „reformatora najeżonego arbitral-
nymi wymogami względem prozodii” i pozwolić sobie na „nagromadzenie samogło-
sek [...], które podoba się i które wypadałoby zachować” (s. XI). Poetka zauważa, że 
autorzy, uwolniwszy się od rygorystycznej reguły, są siłą napędową ewolucji prądów 
myśli. I przypomina słowa Eugène’a Melchiora de Vogüégo 46: „Wielki pisarz musi 
zawsze odnawiać instrument, którym się posługuje” (s. XII). Uznanie, że jakaś 
forma poetycka osiągnęła „nieprzekraczalną perfekcję” (s. XIII), jest dziecinadą, 
albowiem formy poetyckie nieustannie ewoluują. Jednym z elementów wpływających 
na kształt wiersza jest chociażby wymowa, inna w różnych regionach i zmieniająca 
się z wieku na wiek. „Naturalne jest, że język mówiony ma swoje wierne odbicie 
w poezji pisanej współcześnie”, powiada Krysinska i cytuje Abla François Ville-
maina: „Niech każdy wiek pisze językiem, którym mówi” (s. XIV). Ale decydentem 
zawsze jest twórca: 

Naszym skromnym zdaniem, mistrzowie dawni i mistrzowie współcześni, piszący wedle dawnej 
tradycji, powinni być recytowani w  s p o s ó b  o z d o b n y, przy zachowaniu fonetyki, która rządzi sy-
metrią ich dzieł – i broń Boże, byśmy nie dawali współczesnym poetom prawa pozostania wiernymi tej 
formule i tworzenia jeszcze według niej mistrzowskich dzieł, jeśli mają oni [ku temu] talent. [s. XV] 

Aktualne reguły wymowy niszczą niegdysiejszą miarę wiersza i na odwrót: 
niegdysiejsza wymowa, zastosowana do wiersza współczesnego, zdeformowałaby 
jego miarę. Współczesna zaś formuła wiersza, „zmodyfikowana wedle fonetyki ak-
tualnej” (s. XV), jest równie uprawniona do istnienia, co dawne. 

Namiętnie podziwiamy dzieła mistrzów XVII wieku, wielkich romantyków i niektórych wspaniałych 
parnasistów – każdy [był] mistrzem innowacji w swoim gatunku; ale czy muszą oni być naśladowani 
przez kolejne pokolenia i czy ewolucja zamyka się na panu Sullym-Prudhommie? [s. XXVII]

– zapytuje autorka Rythmes pittoresques. 

Poeta, jak każdy inny twórca sztuki, ma prawo ustanowić się arbitrem własnego dzieła w tym, co 
dotyczy używanych środków. Ale prawdziwy artysta właśnie [wówczas], kiedy postępuje wedle [...] fan-
tazji, jest bezwzględnie ukierunkowany w swoich utworach przez tradycję piękna, utwierdzoną przykła-
dem Mistrzów Przeszłości. [s. XXXVIII]

Krysinska podejmuje dyskusję z teorią Sully’ego-Prudhomme’a, zawartą w jego 
Testament poétique. Sully-Prudhomme przedstawia w nim „teorię wiersza regular-
nego zbudowaną na dogmacie „Najmniejszego wysiłku” – jest to wyjaśnienie po-
czątków wersyfikacji. „N a j m n i e j s z y  w y s i ł e k mnemotechniczny był, oczywi-

46 E.-M. d e  V o g ü é, Regards historiques et littéraires. Paris 1892.
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ście, celem pierwszych śpiewaków i opowiadaczy, którzy, przed [wynalezieniem] 
druku, powierzali swoje poematy jedynie pamięci swoich współczesnych” – potwier-
dza Krysinska i od razu zaznacza, że „ta konieczność organizowania największych 
ułatwień dla pamięci nie może być zasadniczym zajęciem współczesnej poezji” 
(s. XV–XVI). Jak „największe uproszczenie arytmetyczne zastosowane do miary 
wiersza”, do którego zachęca Sully-Prudhomme, „N a j m n i e j s z y  w y s i ł e k  [wło-
żony w skupienie] uwagi jest przezeń uznawany za gwaranta największej przyjem-
ności i najsilniej zaznaczonego charakteru muzykalnego” (s. XVI). Dla Krysinskiej 
to kwestia dyskusyjna, wiąże się bowiem z „trudną do tolerowania monotonią” 
(s. XVI), narzuceniem cezury i jednego rytmu dla różnych form ekspresji poetyckiej. 
Nie godząc się z teorią Sully’ego-Prudhomme’a, Krysinska znajduje z nim punkt 
wspólny: otóż „Pan Sully-Prudhomme – zbyt wytrawny estetyk, by słabo znać cno-
ty N i e s p o d z i a n k i  w sztuce – poleca ją i zachwala [...]” (s. XVI). Owa „N i e s p o-
d z i a n k a” zbieżna jest z pojęciem „D y s o n a n s u” (użytym wcześniej przez Kry-
sinską 47) jako „zmiany rytmiki i jej załamania, które mają na celu [uzyskanie] 
cennego efektu czegoś nieoczekiwanego i zerwanie monotonii”. 

Skonfrontowana z [teorią] pana Sully’ego-Prudhomme’a teoria ta [tj. teoria D y s o n a n s u] jest 
utworzona w takim samym celu: by osiągnąć jak najwięcej przyjemności dla ucha i możliwie jak naj-
więcej muzyki dzięki eurytmii, opierającej się na podwójnym przeciwstawieniu układów symetrycznych 
i układów asymetrycznych – widzimy to również we wszystkich innych sztukach, korzystając, jak one, 
z efektów opozycji i kontrastów. Na przykładzie muzyki współczesnej – przyznajemy obszerniejszą część 
D y s o n a n s o m  i, jak ona, uzyskujemy efekty crescendo poprzez p r o g r e s j ę  rytmiczną i efekt prze-
ciwny poprzez r e g r e s j ę. [s. XVII] 

Nową deklarację programu poetyckiego Krysinska formułuje następująco: 
„bardziej otwarcie wyznawane zaufanie do cnót różnorodności i, w konsekwencji, 
do malowniczości; pauzy następujące dowolnie i wedle potrzeby precyzji stylistycz-
nej” (s. XVII). Ustala też maksymalną długość wiersza na 15 sylab, akceptuje 
„zwykłą ciszę »e« niemego” oraz nie bierze pod uwagę „pisowni końcówek słów łą-
czonych ze względów akustycznych”, co otwiera „bogate pole najróżniejszym mo-
dalnościom” (s. XVII–XVIII). Zaznacza nadto, iż „W razie konfliktu między najodpo-
wiedniejszą ekspresją a najbardziej ortodoksyjnym rymem, asonans jest lepiej 
widziany niż rym” (s. XVIII). Przypadkowość i dysharmonia są dla Krysinskiej 
błędami, zatem „prawa Równowagi” muszą być zachowywane z takim samym sza-
cunkiem przez poetów „regularnych”, jak i twórców wiersza wolnego. Autorka Intro-
duction sur les évolutions rationnelles jasno określa wymogi wobec „poematu pisa-
nego wierszem wolnym”: 

1. Aby wyrażał językiem jasnym, bez nadmiaru i rozwlekłości, jakąś myśl, ewokację, opis lub 
zwierzenia, które są tego warte. 

2. Aby dzieło sztuki zrównoważonej nie było przedmiotem zwątpienia dla żadnego czytelnika bądź 
kompetentnego słuchacza. 

3. Aby jego propozycja rytmiczna i muzyczna była, tak jak w wierszach tradycyjnych, oczywista, 
mimo poszerzeń ram prozodycznych i użycia liczb mniej powszechnych (11, 13, 14 lub 15 sylab). [s. XVIII]

47 Testament poétique został opublikowany w 1901 roku, M. K r y s i n s k a  o „D y s o n a n s i e” pisała 
w artykule w „Revue universelle” z 1900 roku.
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Trzon swojej estetyki Krysinska określiła już w przedmowie do wcześniej wy-
danych Joies errantes, której fragment przywołuje w Introduction sur les évolutions 
rationnelles: 

U początków sztuka asonansu czy rymu, sztuka pauzy symetrycznej była genialnym pomysłem 
jednego twórcy – pierwszego, który spostrzegł ich wartość – a nie racją bytu poezji. Tylko rytmiczność 
jest znacząca; ale kto mówi „rytm”, jest daleki od powiedzenia „symetria”. [s. XX] 

Poetka-kompozytorka dostrzegła możliwość zastosowania w utworze poetyckim 
środków występujących w muzyce. 

jako muzyk, za pomocą środków literackich usiłowałam przełożyć impresję muzyczną, z jej kaprysem 
rytmicznym, czasami nieporządkiem; używając środków prozodycznych jako ornamentów i ozdób do-
wolnie połączonych, bez obligatoryjnej symetrii. [s. XXII] 

I uściśla: 

moja nowa próba ogranicza się do bardzo skromnego wkładu: wiersze mierzone jedynie dla ucha, wedle 
współczesnej potocznej wymowy, i asonanse tylko dla ucha, z umiejętnością rymowania liczby mnogiej 
z liczbą pojedynczą i wszystkich końcowych „e” niemych, niezależnie od ich pisowni („Revue universelle”, 
2 lutego 1901). [s. XX]

Krysinska stanowczo odmawia konieczności poddania się tyranii rymu, zwłasz-
cza rymu dla oka: 

Nasza wolność polega na: rymowaniu lub tworzeniu asonansów tylko dla ucha (bez kłopotania się 
o liczbę pojedynczą i mnogą) wersów, które poruszają się [w rytm] pauz alternujących, rezerwując efekt 
rymu bogatego lub aleksandrynu dla zwieńczenia strofy, która zamyka się w ten sposób złotą ozdobą 
jak miękka draperia – tak, aby w zestawieniu z monotonią chwytu efekt był niespodziewany. [s. XXVIII]

Na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku „potrzeba reakcji wydawała się 
naprawdę odczuwalna” (s. XXI), twierdzi Krysinska. I wyjaśnia:

Wokół parnasistowskich mistrzów, jakież zamieszanie! 
Jakiż niedosyt nowych, jasno wyrażonych myśli! Jakie zadziwiające użycie języka z zachowaniem 

metrum tam, gdzie powinno go nie być! Wierszowany naturalizm, sztuka z pięcioma aktami [napisana] 
nie dającymi się słuchać aleksandrynami, filozofowanie, mówić-by-nic-nie-powiedzieć, astronomia, 
geografia, nadmierne informacje o stanie uczuć sygnatariusza – uznanego a priori za najbardziej inte-
resujący przedmiot na świecie – liczne biuletyny na temat relacji ze swoją ukochaną. 

Trzy czy cztery mierne idee rozpuszczone w trzech lub czterech milionach stóp ułożonych w po-
rządku, banały, [...], kompilacja słownika rymów; i jako patologia poetycka: męcząca zadyszka, inwer-
sje nie do zaakceptowania, monotonne mruczenie, huśtawka i metronom, dusząca czkawka nieszczę-
śnika, który ma szyję ściśniętą sznurem i wszystkie stopy powiązane arytmetycznie.

Widzimy zatem powódź wierszokletów zaambarasowanych nadmiarem, którego wymaga obligato-
ryjny metraż, tonących w galimatiasie – z powodu trudności źle przezwyciężanych – mówiących jak 
analfabeci, doprowadzony do granic ostateczności przez tyranię rymów, władzę cezury i nieustępliwość 
spółgłoski zamykającej. [s. XXI–XXII] 

Takie oto refleksje popchnęły Krysinską do poszukiwania nowej formy ekspre-
sji poetyckiej: „Formuła parnasistowska bowiem nie jest wcale Formą jedyną i wy-
łączną” (s. XXVII). Poetka powołuje się na Victora Hugo, który explicite wskazuje 
na konieczność przekraczania reguł i „kpi sobie widocznie z teoretyków i geometrów 
literackich, ufa jedynie geniuszowi, by uprawomocnić każdą nowość” (s. XXXV). 

Nowa formuła poetycka pojawiła się w wielu manifestach i wartościowych dzie-
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łach. Znaleźli się jednak i tacy, „którzy w tej próbie reformy widzieli tylko autory-
zację dla siebie, by pisać byle co i byle jak” (s. XXVI). Wobec nich Krysinska była 
szczególnie krytyczna, dołączyła swój głos do innych krytyków, z zastrzeżeniem, że 
krytykować należy nie inicjatywę reformatorską, ale miernoty, które, nieudolnie, 
próbują posługiwać się formułą wiersza wolnego. 

nie mają oni żadnego usprawiedliwienia, żadnego specjalnego wytłumaczenia, by można było zaakcep-
tować zarzucaną im niejasność, do którego mieliby prawo [poeci] związani rygorystycznymi prozodiami, 
następcy mistrzów parnasistowskich, stłamszeni przez konwencjonalne wymogi. [s. XXVI] 

„Niejasność języka jest – kładę na to nacisk – szczególnie nie do zaakceptowa-
nia u poetów [uprawiających] wiersz wolny” (s. XXVIII). 

Nasza troska była [...] troską stylisty, który chce absolutu słowa w poezji, podobnie jak w prozie, 
który nie ufa nieokreśloności, zna niebezpieczeństwo nadmiaru, [niebezpieczeństwo] błędów, ku jakim 
niewzruszone metryki pociągają swoich obrońców. [s. XXVII] 

Krysinska przypomina, że jeśli w stosunku do własnej poezji usłyszała „wiele 
pochwał pomieszanych z rezerwą względem nowej formuły”, to „zarzut pisania 
niejasnym językiem nie został [jej] nigdy postawiony” (s. XXVIII). Poetka przywołu-
je krytyków swoich utworów: Auréliena Scholla, Philippe’a Gille’a, Féliciena Champ-
saura, Josepha-Henriego Rosny’ego, Cadillaca, Charles’a Maurrasa, Anatole’a 
France’a. Ten ostatni, „artysta wolny, oryginalny i ciekawy” (s. XXXII), okazał się 
krytykiem mało rzetelnym, albowiem za prawdziwe przyjął oświadczenie Jeana 
Moréasa i Gustave’a Kahna, jakoby byli oni nowatorami, twórcami nowej estetyki. 
France nie zweryfikował tej informacji, choć mógł to uczynić dzięki materiałom 
czasopiśmienniczym, dostępnym w Bibliothèque nationale. Podobnie zresztą uczy-
nił Charles Le Goffic, który przyznał palmę pierwszeństwa w stworzeniu formuły 
wiersza wolnego – „monstrum horrendum informel ingens” (s. XXXV) – Krysinskiej 
i Kahnowi 48. Poetka wykazuje się odwagą, nie waha się wyrażać głośno swojej opi-
nii i wskazuje, bez deprecjonowania krytyków, gdzie popełnili błąd. 

Krysinska podejmuje też dyskusję z Kahnem, który, w książce Symbolistes et 
décadents, sam rozwiązuje kwestię pierwszeństwa, ogłaszając się twórcą wiersza 
wolnego: „J a  t w o r z y ł e m  s z k o ł ę” 49. Poetka konsekwentnie przypomina chro-
nologię publikacji i z ironią puentuje wyznania Kahna: „Szczęśliwy klimat afrykań-
ski i szczęśliwy wiek, w którym można t w o r z y ć  s z k o ł ę, zanim wydrukowało 
się choćby jedną linijkę odkrywającą w ł a s n ą  estetykę!” (s. XXXIV). 

Należałoby podkreślić, że Krysinska nie jest zwolenniczką szkół: 

niezręcznością i błędem jest sądzić twórców sztuki klasyfikując ich grupami, klanami lub szkołami. 
Dzieło artystyczne jest coś warte tylko z racji osobistego znamienia, które autor mógł w nim pozostawić, 
jest ono unikatową esencją. Trzeba zatem sądzić artystów osobno. Sam fakt przynależności [wiąże się 
z] degradacją i stanowi powód do braku zainteresowania wśród rozumnych krytyków. 

W sztuce nie chodzi o bycie Jezusem otoczonym swoimi uczniami, ale po prostu [o bycie] artystą 
doświadczającym, w szczerości własnej świadomości, pragnienia wyrażenia się, dotknięcia jakiejś nowej 

48 Ch. L e  G o f f i c  (Intermèdes. áNouveaux Rythmes pittoresquesñ, par Marie Krysinska. „Revue 
universelle” 1904, nr 118, s. 509), po weryfikacji rzeczonych materiałów naprawia swój błąd 
i przyznaje palmę pierwszeństwa Krysinskiej.

49 G. K a h n, Symbolistes et décadents. Genève 1993 (réimpression de l’édition de Paris 1902), s. 29. 
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struny i wybierającym w tym celu formułę, która mu najbardziej odpowiada; bez najmniejszej pretensji 
do bycia naśladowanym, wręcz przeciwnie, z nadzieją, że się nie będzie [naśladowanym]. [s. XXXVI]

I poetka zdecydowanie dodaje: 

Nie mając nigdy ambicji, by zajmować stanowisko założyciela szkoły, z energią odsuwam tytuł 
ucznia i cytuję – jako świadków mojej niezależności – daty p u b l i k a c j i, które czynią mnie [moje 
dzieło] u p r z e d n i ą  [w stosunku] do formacji nowatorskiej grupy, ogłaszającej, przez systematyczne 
pomijanie mojego nazwiska, moje nieistnienie i nieprzybycie; „mit” [założycielski] – napisał dosłownie, 
nie wiem już gdzie, pan Viellé Griffin. [s. XXXVI–XXXVII]

Na zakończenie swojej „zbyt uczonej przemowy” Krysinska przypomina: 

Poezja jest przede wszystkim literaturą i może być wyrażona w najswobodniej oddychającej prozie; 
Bossuet, Chateaubriand, Flaubert są poetami. 

Jeżeli wersyfikacja nie byłaby pojęciem scholastycznym, którego definicja zmienia się wraz z rasa-
mi i czasami, Salomon, Dawid, Homer, poeci łacińscy, nie stosujący rymu, angielscy: Shelley i Tennis-
son, nasz Lafontaine (nie zmuszał się on do żadnej regularnej pauzy), nie byliby wcale poetami.

F o r m a  i  R y t m  nie są wcale synonimami s y m e t r i i; „miara” jest słowem złożonym i obszernym, 
które w muzyce unosi się ponad podziałami zmieniającymi się w nieskończoność. Jakże cudowny jest 
wielki Schumann w swojej rytmicznej i harmonijnej nieprzewidywalności. [s. XXXVIII]

To nawiązanie do muzyki okazuje się szczególnie ważne, ponieważ Krysinska 
posługuje się w poezji znakami topograficznymi analogicznie do pauz muzycznych. 

Wiersz wolny z końca XIX wieku to twór żywy, a nie forma stała. Każdy versli-
briste wypracowywał własną technikę pisania. Niewątpliwie Krysinska posługiwa-
ła się swoją osobistą formą wiersza wolnego. Początkowo w jej poezji nie było rymów, 
potem pojawiają się rymy, te dla ucha, asonanse i kontrasonanse, czasem rymy 
homonimiczne. W dwóch ostatnich zbiorkach: Joies errantes i Intermèdes, znajdu-
jemy rymy na końcu wersów. Kapryśność wierszy, nieustanna zmienność nastroju, 
płynne przechodzenie z jednego rejestru do drugiego mają dużą wartość i zostały 
docenione przez wielu krytyków i czytelników. Zdaniem Ferdinanda Hausera, Kry-
sinska jest artystką o tak szczególnej indywidualności, że nie mogłaby stworzyć 
szkoły, okazuje się jedyna w swoim rodzaju: „Od nikogo nie pochodzi i pozostawia 
za sobą świetlisty ślad jak kometa” 50.

Konkludując, chciałabym przypomnieć, iż autorytety medyczne we Francji (i nie 
tylko) XIX wieku wątpiły w to, iż kobieta zdolna jest wznieść się do wyżyn intelek-
tualnych mężczyzny 51, i podkreślały, że jedynie on może być geniuszem. Jeśli po-
jawia się kobieta-geniusz, stanowi to aberrację natury. Krysinska podaje w wątpli-

50 Cyt. za: C. M e n d è s, Le Mouvement poétique français de 1867 à 1900. Rapport à M. le Ministre 
de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts [...]. Paris 1903, s. 149.

51 W Histoire morale des femmes z 1854 roku jej autor, E. L e g o u v é  dowodzi, że największą zaletą 
kobiety jest brak zdolności rozumnego myślenia. Zastanawia się nawet, czy panna wykształcona 
(czytaj: znająca łacinę) zdolna jest do miłości. W roku 1895 w „Revue blanche” pojawia się 
tłumaczenie artykułu A. Strindberga o znamiennym tytule De l’infériorité de la femme et comme 
corollaire de la justification de sa situation subordonnée selon les données dernières de la science. 
W roku 1899 niemiecki lekarz, P.-J. M o e b i u s  wydaje książkę De la débilité mentale physiologique 
chez la femme, w której dowodzi, że kobieta jest tworem pośrednim między mężczyzną a dzieckiem, 
zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. 
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wość kwestię relacji między płcią a geniuszem poetyckim, nie uznaje modyfikacji 
formuł poetyckich związanych z płcią i stanowczo zaprzecza, jakoby kreatywność, 
oryginalność nie mogły odnosić się do twórczości kobiet. Walka poetki o wiersz 
wolny to przede wszystkim walka o uznanie równości mężczyzn i kobiet w domenach 
nauki oraz sztuki.

O Krysinskiej należy pamiętać nie tylko w kontekście zjawiska wiersza wolne-
go (vers-librisme), ale także poezji scenicznej. Krysinska nie bała się kontaktu 
z publicznością, sama rozpoczęła z nią dialog, najpierw w kabaretach „Les Hydro-
pathes” i „Le Chat noir”, potem poprzez ogłaszanie drukiem wierszy na łamach 
czasopism i wydawanie tomików. Jej artykuły, przedmowy do kolejnych publikacji, 
spotkania z czytelnikami i publicznością 52 świadczą, że poetka wchodziła w rolę 
teoretyka i w sposób krytyczny uczestniczyła w recepcji własnych utworów 53. Ar-
tystka eksperymentowała z nowymi formami, nie tylko wiersza, ale także prezen-
tacji scenicznej. Wraz z innymi poetami, m.in. Maurice’em Rollinatem, występują-
cymi w klubach „Les Hydropathes” i „Le Chat noir”, ustanowiła strukturalny model 
dla przyszłych generacji poezji dźwięku. Słowo zapisane to tylko jeden z aspektów 
twórczego działania, dla Krysinskiej liczyło się to, co André Breton nazwie później 
p o s t a w ą  (attitude) – wcielenie własnego tekstu, postawa egzystencjalna, uczy-
nienie ze swojego życia dzieła sztuki i podważenie kanonów sztuki poetyckiej 54.

A b s t r a c t

EWA MAŁGORZATA WIERZBOWSKA University of Gdańsk

A SKETCH TO MARIE KRYSINSKA’S LITERARY PORTRAIT

Marie Krysinska, a woman writer, composer and signer, made a substantial contribution to philosophy 
and aesthetics of her epoch. In her output she took up, inter alia, the issues of creativity, genius, and 
women’s place in society. Her work is characterised by diversity of sources and influences as various 
arts, literature and science enter in it into a continuous discourse. Krysinska’s connections with music 
constitute, e.g. her activity in two cabarets ”Les Hydropathes” and ”Le Chat noir”. In 1880s she was 
engaged into a controversy over free verse (vers libre); she disallowed to diminish her role in introduc-
tion free verse into French poetry, for which her contemporaries and later critics punished her by exclu-
sion. The fight she fought for the free verse is predominantly a fight for acknowledging equality of men 
and women in the domain of science and art. 

52 Zob. D o n  F a b r i c e: Propos de coulisses. „Gil Blas” 1902, nr 8119, z 6 II, s. 3: „W ostatnią śro-
dę, w teatrze des Capucines, wielki sukces pogadanki Pani Marii Krysinskiej na temat współczesnej 
Sztuki, Teatru i Poezji”; Propos de coulisses. Jw., nr 8142, z 4 III, s. 4: „W przyszłą środę, 5 marca, 
o 16.30, w teatrze des Capucines, będzie miała miejsce druga pogadanka Pani Krysinskiej o współ-
czesnej sztuce, teatrze i poezji”.

53 Zob. Marie Krysinska, s. 15.
54 Zob. G a d e n, op. cit., s. 74. 
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„BIAŁA PANI PRZESZŁA ZNÓW PRZEZ SALON!...”  
DUCHY, CZAROWNICE I DEMONY W TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ  

MARII PAWLIKOWSKIEJ-JASNORZEWSKIEJ

Pewnego razu kilkuletnia Lilka powiedziała do siostry: „w tej szafie siedzi malutka 
zasuszona czarownica w spiczastym kapelusiku i pogrzebaczem grzebie w stosach 
starych maminych sukien” 1, a słowa te były zapowiedzią zainteresowania poetki 
zjawiskami paranormalnymi. Wybujała fantazja małej dziewczynki, dziecka prze-
siąkniętego już od momentu narodzin specyficzną atmosferą sztuki i magii, wraz 
z upływem lat miała się przekształcić w obsesję powracania do motywów związanych 
ze światem diabłów, duchów i czarownic. Nie była to jednakże obsesja stała, a przy-
najmniej wnikliwa analiza wierszy nie upoważnia do postawienia tak zdecydowanej 
tezy. Wyjątkowa wrażliwość na bodźce zewnętrzne stanowiła źródło nieustannych 
niepokojów autorki Surowego jedwabiu, które w zależności od jej kondycji psychicz-
nej i komplikacji uczuciowych, a także od ówczesnych wyobrażeń twórczych, ma-
lały bądź wzrastały, ujawniając się na kartach poezji.

Inspirowanie się Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej czarami, spirytyzmem 
i okultyzmem faktycznie częściowo były zespolone z jej biografią. Jeszcze w latach 
wczesnej młodości wraz z siostrą pasjami czytywały „zakazane” poradniki traktu-
jące o gusłach, zabobonach i „magicznych” przepisach, spośród których szczególnym 
zainteresowaniem cieszyła się Hatha Yoga – źródło inspiracji wschodnich dotyczą-
cych uprawiania ćwiczeń duchowych. Pozostając pod silnym wpływem lektur, 
poetka twierdziła, że mijany często na ulicy garbaty Włoch rzuca jej „mal occhio”, 
wskutek czego zawsze się wówczas potykała. Jedynym antidotum miała być „ręka 
Fatmy”, talizman przeciw złym urokom, przedstawiający rączkę z dwoma palcami. 
Kilka lat później w Talizmanach (z tomu Surowy jedwab) Pawlikowska-Jasnorzew-
ska oblecze postać Włocha w kostium poezji i, spoglądając już wówczas z dystansu 
twórczego, napisze:

Troski, złe oko, zgryzoty
odpędzić możesz koralem,
wersetem na krążku złotym,
zębem bawołu czy zebu.
Cierpieć nie musi się wcale – 
turkusem obronisz się niebu. [t. 1, s. 393] 2 

1 M. S a m o z w a n i e c, Maria i Magdalena. Kraków 1956, s. 17.
2 Wszystkie cytowane wiersze pochodzą z wyd.: M. P a w l i k o w s k a - J a s n o r z e w s k a, Poezje ze- 
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Mimo przytoczonych przykładów trudno ocenić, w jak wielkim stopniu zainte-
resowanie Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej duchami i czarami wynikało z prostego 
przełożenia niepokojących treści lektur na życie w świecie rzeczywistym, w jak 
dużym źródeł należy poszukiwać w wewnętrznych niepokojach wywołanych nie-
ustannym tworzeniem innej rzeczywistości, a przy tym silną potrzebą wiary (bez 
względu na to, na jakich podstawach miałaby się ona opierać) i wreszcie – jak 
mocnych dowodów dostarcza liryka, konstruowana przecież z przymrużeniem oka 
i tendencją do odmalowywania plastycznych obrazów poetyckich, w czym należy 
doszukiwać się nie zrealizowanego w pełni powołania artystki-malarki. W rodzinie 
Kossaków nie wyznawano zbyt gorliwie religii katolickiej i młoda poetka mogła 
próbować zrekompensować sobie owe braki, nie zastanawiając się zbytnio nad 
dokonywanymi wyborami. Swoisty „miszmasz” magiczno-religijny nie powinien więc 
budzić zdziwienia, lecz z całą pewnością stanowi temat intrygujący i prowokujący 
do podjęcia próby omówienia motywów związanych ze światem zjaw, duchów i cza-
rownic w twórczości najwybitniejszej poetki Dwudziestolecia międzywojennego.

Ciekawych wniosków dostarcza analiza tytułów wierszy autorki Śpiącej załogi. 
Osobliwe zainteresowania unaoczniły się przede wszystkim w tomikach: Różowa 
magia i Profil białej damy oraz w utworach Rada pani Girard, czarownicy, Biała 
dama, Straszydło, Rodzina czarownicy i Cień babki. Na drugim biegunie znajdują 
się wiersze, w których poetka dała wyraz swej obsesji śmierci, a w których, para-
doksalnie, nie zawsze poruszony zostaje problem spraw ostatecznych: O kacie 
październiku (Niebieskie migdały), Skazańcy (Różowa magia), piekło (dancing. 
karnet balowy), Samobójca (Wachlarz), Zabity w górach (Cisza leśna), Samobójstwo 
dębu (Śpiąca załoga), Pogrzeb infantki (Paryż), Umarła lalka (Profil białej damy), 
Śmierć kariatydy (Balet powojów), Epitafium (Krystalizacje) i Do umarłych (Gołąb 
ofiarny). Dychotomia między często liryczno-nostalgiczną treścią utworów a tytu-
łami ilustruje stan wewnętrznego rozdarcia Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, która 
z podobnym uporem malowała subtelne akwarele przedstawiające uwięzionego 
motyla o kobiecej twarzy i brała udział w seansach spirytystycznych.

W zbiorach z lat 1922–1928 elementy demonologiczno-spirytystyczne w zasadzie 
nie występują. Do grona tajemniczych istot można zaliczyć jedynie bohaterki Hi-
storii o czarownicach (Niebieskie migdały), które – budząc raczej litość niż przera-
żenie – na Łysej Górze błagają szatana, aby chociaż on ich nie opuszczał. W innym 
utworze, Bandyta i diabeł z tomiku Wachlarz, szatan, przypominający bardziej 
ludowego demona niż emanację sił ciemności, jako jedyny słyszy wołanie skazań-
ca i spełnia jego ostatnie życzenie. Już po raz drugi wizja poetycka autorki naka-
zuje jej uczynić złego ducha opiekunem opuszczonych. Na tym nie wyczerpuje się 
jednak przypisywanie szatanowi roli pocieszyciela: w Zamku na lodzie z Różowej 
magii diabeł, po udzieleniu pomocy, uśmiecha się „poczciwie – przesmutnie…” (t. 1, 
s. 97). A bohaterki Historii o czarownicach, zdradzone i wyklęte przez dobro, z wła-
snej woli oddają się pod opiekę zła; zrozpaczone i umęczone, starają się o względy 
tego, o którym „nigdy nie mówiono, / by [...] rzucił duszę potępioną” (t. 1, s. 33) – 
i opuszczoną. Stwierdzenie to zawarte jest zresztą także w treści Zamku na lodzie 

brane. Zebrał i oprac. A. M a d y d a. Wstęp K. Ć w i k l i ń s k i. Wyd. 3, przejrz. i uzup. T. 1–2. 
Toruń 1997. Cytaty lokalizuję podając w nawiasie numer tomu i stronicy.
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oraz Bandyty i diabła. Do głosu dochodzą tutaj jednak nie tyle pierwiastki celowo 
łagodzące wizerunek księcia ciemności, ile echa przyswojonych treści lektur; figu-
ra szatana-pocieszyciela pojawiła się już przecież w Fauście Goethego.

Istoty spoza realnego świata dominującą rolę odegrały w tomikach Paryż i Pro-
fil białej damy z lat 1929–1930. Wpływ magii na poezję Pawlikowskiej-Jasnorzew-
skiej był wówczas na tyle silny, że charakteryzując tzw. drugi okres twórczości 
(według typologii Jerzego Kwiatkowskiego 3), obok zaciekawienia autorki naturą 
wymienia się zainteresowanie irracjonalizmem i transcendencją, czarami i wiedź-
mami, metafizyką, lunatyzmem, somnambulizmem, wróżbami i przesądami. Jednak 
według Elżbiety Hurnikowej, mimo iż poetka stosuje fachową terminologię, spirytyzm 
jest przez nią traktowany z przymrużeniem oka, a cień babki ze zbioru Paryż przy-
pomina bezsilnego upiora z utworu Oscara Wilde’a Duch z Kenterwilu 4. Podobnego 
zdania był Julian Przyboś, który uważał, że uwielbiane przez Pawlikowską-Jasno-
rzewską seanse wywoływania duchów dały pretekst tej „radosnej materialistce” do 
napisania wierszy poświęconych białej damie; wierszy dowcipnych, których mądrość 
zasadzała się na traktowaniu całej sprawy w sposób niepoważny. Podobne wnioski 
wysnuł Jan Marx, podkreślając brak pierwiastków demonicznych i czytankowo-
-bedekerowy charakter utworów o czarownicach z tomu Paryż 5. 

Poemat Paryż z tegoż tomu narodził się w wyobraźni poetki, kiedy opuszczona 
przez lotnika José Manuela Sarmenta de Beiresa – jedną z największych, jak uwa-
żała, miłości jej życia – pisywała smutne listy i wiersze. Pozostając pod wpływem 

3 J. K w i a t k o w s k i  (wstęp w: M. P a w l i k o w s k a - J a s n o r z e w s k a, Wybór poezji. Kraków 
1998, s. XXVI–CIII) wyodrębnił trzy okresy twórczości autorki Pocałunków, kolejno wymieniając 
motywy dominujące wówczas w jej poezji. Typologia zastosowana przez badacza ma charakter 
porządkujący, niemniej należy uwzględnić stwierdzenie W. B o l e c k i e g o  (wstęp w: M. P a w l i-
k o w s k a - J a s n o r z e w s k a, Być kwiatem?... Wybór wierszy i szkiców poetyckich. Wybór i układ 
W. B o l e c k i. Warszawa 2000, s. 11): „najważniejsze tematy utworów Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
są nie tylko wynikiem ewolucji artystycznej i doświadczeń życiowych poetki, lecz także stałym 
powracaniem do ich wcześniejszych, jakby zalążkowych opracowań. Miłość nie jest dominującym 
tematem tylko pierwszego okresu twórczości poetki, natura – drugiego, a śmierć – ostatniego. 
Wszystkie te i inne tematy istnieją bowiem u Pawlikowskiej w każdym jej tomiku – z różną wszak 
intensywnością i wyrazistością, wszystkie bowiem są cząstkami tematu znacznie szerszego. Oglą-
dana z takiej perspektywy, Pawlikowska okazuje się bowiem nie tyle poetką tematu miłości, co 
przede wszystkim – i s t n i e n i a, w którym miłość jest najbardziej niezwykłym, tajemniczym 
i ulotnym objawem [...]”. 

4 E. H u r n i k o w a, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. (Zarys monograficzny). Katowice 1999, rozdz. 
„Magia, chiromancja...”

5 J. M a r x  (Miłość i śmierć. O poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wrocław 2007, rozdz. 
Jedwabna ezoteryczność i baedekerowy blichtr, s. 205–206) dziwił się, że poetka nie znała XIX-
-wiecznej książki J. Micheleta, traktującej o średniowiecznych gusłach i czarach. Opisy metod 
zalecanych przez wiedźmy porażały brutalnością i okrucieństwem. Zdaniem Marxa, dopiero gdyby 
Pawlikowska-Jasnorzewska zapoznała się ze złowrogą treścią poradników, jej wizja zawarta w Pa-
ryżu byłaby naprawdę demoniczna. Według K w i a t k o w s k i e g o  (op. cit., s. LVI–LVII) stosunek 
poetki do kwestii wróżbiarsko-spirytystycznej był ambiwalentny. Z jednej strony, otwarte przyzna-
nie się do korzystania z usług paryskich szarlatanów uważać wolno za manifest kobiecej niezależ-
ności, a przy tym podporządkowanie rygorom epoki, w której wiara (a może raczej należałoby 
mówić o modzie) w umiejętność poznawania ukrytych prawd była powszechna. Z drugiej strony 
jednak Kwiatkowski podkreśla dystans, często zabarwiony szczyptą humoru i ironii, w traktowaniu 
przez poetkę kwestii magii. 
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Charles’a Baudelaire’a, przedstawiła tajemniczą i mroczną stolicę Francji, gdzie 
„dancing spotyka się z prosektorium, miłość ze śmiercią, flirt z rozpaczą, rozkosz 
z cierpieniem, przepych salonów z nędzą barłogów, perfumy Diora ze smrodem 
kloszardów” 6. Całujące się pary to jedyny akcent mogący teoretycznie rozświetlić 
ponurą scenerię – a jednak widok zakochanych tylko pogłębia poczucie alienacji. 
Nawet przystojny Hiszpan (kolejna miłosna nadzieja?) nie zatrzymuje się, nie do-
strzegając patrzącej na niego kobiety. Beata Morzyńska-Wrzosek zwróciła uwagę 
na zastosowanie przez poetkę metafor zwierzęcych (wskazujących na głębokie prze-
żywanie samotności) w celu podkreślenia anonimowości podmiotu w społeczeń-
stwie 7. Tak więc tłum ludzi jest „brzydki jak mrowisko”, głos gazeciarki „jak ptak 
zgubiony jęczy”, studenci przypominają „rój gacków”, a jednostka jest „małą ryb- 
ką zgubioną wśród rekinów mnóstwa” (t. 1, s. 289–292) 8. Po zmroku Paryż tchnie 
duchem śmierci i wciąż unoszącym się w powietrzu trupim odorem nieszczęśników 
straconych na gilotynie. W Sekwanie nurzają się zwłoki samobójczyń, sprowoko-
wanych do popełnienia desperackiego czynu rozpaczliwym poczuciem beznadziei, 
rzeźby zaś chimer z Notre-Dame znienacka zaczynają się poruszać. Połączenie 
dwóch żywiołów: kamienia i powietrza, wprowadza dynamizm, a animizacja frag-
mentów muru bynajmniej nie zachwyca:

Topielice Sekwany gwiżdżą „Hallelujah”,
nowy fokstrot, na falach huśtane łagodnie.
Na Notre-Dame demony pod niebem warują
i patrzą w dół na Paryż
groźnie jak na zbrodnię.

Cichym, kamiennym głosem wyją do księżyca,
to znów do lamp łukowych, różowych i sinych,
zezując w kąt wiadomy, gdzie stoi zazwyczaj
Wdowa, paryski upiór,
monstrum gilotyny. [t. 1, s. 290–291]

Morzyńska-Wrzosek zauważyła również, że punkt obserwacji katedry znajduje 
się u podstaw budowli, co powoduje uświadomienie sobie jej monumentalności:

Widzenie w nocy uzależnione od elektrycznego oświetlenia nie pozwala ujrzeć zbyt wielu szczegółów 
strzelistej budowli, jednak podmiot dostrzega kamienne zwierzęta i ożywiając je, wyposaża w nieprzy-
jazne cechy, a ich odbiór, nie pozbawiony drapieżności, grozy (spoglądają też na gilotynę, publiczne 
miejsce straceń), ewokuje lęk, przestrach, niepewność, przypomina o intensywnie doznawanej samot-
ności, o silnym uczuciu zagubienia w wielkim mieście. Podobną funkcję w poemacie pełni fragment 
wprowadzający wieżę Eiffla, bowiem współczesna metalowa konstrukcja, stanowiąc wertykalne centrum 
krajobrazu, nie sugeruje pozytywnych właściwości, jego charakterystyka nie eksponuje w nim symbo-
lu potęgi technicznej i gospodarczej, a nasuwa raczej myśl o wzbudzającym strach spotkaniu czarownic 9.

6 M a r x, op. cit., s. 193.
7 B. M o r z y ń s k a - W r z o s e k, „...i na piękność, i na wyczyn burzy”. Proces kształtowania tożsa-

mości w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Bydgoszcz 2013, s. 154.
8 Nawiasem mówiąc, to ciekawe, iż poetce, tak bardzo kochającej zwierzęta, że dla uratowania myszy 

nie zawahała się zanurzyć ręki w cuchnącą breję, figury stworzeń posłużyły do zobrazowania 
przerażającej, osaczającej wręcz atmosfery nocnego miasta.

9 M o r z y ń s k a - W r z o s e k, op. cit., s. 151.
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Autorka Wachlarza chodziła do najsłynniejszych paryskich wróżek oraz kaba-
larek i, spoglądając w wody Sekwany, stwarzała świat rusałek i topielic. Zagadko-
we paryskie wieszczki w tym były podobne do wszystkich innych wróżek świata, że 
za usługę żądały tym więcej, im korzystniejsza była wróżba. Jednakże podmiot li-
ryczny Czarowników Paryża w zasadzie nie porusza tej kwestii 10. Przed oczami 
odbiorcy ukazuje się cała galeria intrygujących postaci: fakir Hamam Bej, madame 
Kahl i „czarownica” Girard, której Pawlikowska-Jasnorzewska poświęciła także 
osobny utwór. Pod pozorami dobrych rad i życzeń szczęścia, w surrealistycznej 
scenerii nocnego miasta cielesne upiory osaczają podmiot liryczny i odsłaniają 
skrywane prawdy. Zdecydowanie wybrzmi puenta – wróżbici, żebracy i magowie 
objawią się jako złowrogie istoty, czatujące na bezbronną ofiarę. Są jak „węże zie-
lone”, „sowy pierzaste”, „senne ropuchy” i „spiczastouche potwory” (t. 1, s. 297), 
gotowe w każdej chwili zaatakować. Podmiot liryczny, utożsamiany z autorką, 
przemierza samotnie Paryż w nadziei poznania losów wiarołomnego kochanka, 
a chciwi oszuści wraz z każdą kolejną otrzymaną monetą zdają się rozmnażać, 
oplatając ofiarę coraz liczniejszą gromadą. Jedna z wieszczek stawia kabałę, przy 
czym cennym źródłem informacji okazuje się dla niej twarz rozmówcy; z tego po-
wodu czarownica, wypowiadając po cichu jedno z imion, uważnie śledzi wzrok 
pytającego. Medium Sarah patrzy w kryształową kulę i od razu ma wgląd w całe 
życie człowieka, Girard zaś nie tylko poleca klientów opiece pogańskich duchów 
i demonów, ale także nakazuje przekłuć fotografię dawnego ukochanego. Co istot-
ne, całkiem odmiennie postrzega Pawlikowska-Jasnorzewska złowrogich szarlata-
nów z Czarowników Paryża, a już zupełnie inaczej podejdzie do kwestii spirytyzmu 
kilka lat później w Seansie szyb czy w Strachu – o czym będzie mowa w dalszej 
części pracy. W tym miejscu warto podkreślić różnicę zachodzącą między opisywa-
nymi przez poetkę tzw. czarownicami, w rzeczywistości zaś paryskimi oszustkami, 
a „autentycznymi” wiedźmami z podań ludowych, ukazanymi w Niebieskich mig-
dałach. 

Złowrogo-magiczną atmosferę Paryża odmalowuje Pawlikowska-Jasnorzewska 
po mistrzowsku, z jednej strony zanurzając się w meandry wyobraźni poetyckiej, 
z drugiej natomiast czerpiąc z własnych życiowych doświadczeń. Zwłaszcza spo-
tkanie z Girard dało asumpt do napisania wiersza, w którym znalazło wyraz zain-
teresowanie poetki magią. Tytułowa czarownica – jedna z wielu paryskich wieszczek 
– podaje przepis na eliksir miłosny, mający odmienić serce opornego kochanka. 
Składniki potrzebne do sporządzenia mikstury (głóg i sowie oczy) wzbudzają wstręt 
i odrazę, podobnie jak niepokoi nakaz nakłuwania lalki wyobrażającej mężczyznę. 
Czyżby dochodziły tutaj do głosu wpływy religii Wschodu, doskonale przecież zna-
nej w Dwudziestoleciu międzywojennym?

Przedstawiona w utworze wizja Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej stanowi wypad-
kową doświadczeń poetycko-wróżbiarskich, a postać Girard jest emanacją cech 

10 Czytamy jedynie:
Żebrak w nagrodę za kilka centimów,
daje ci przepowiednię, drukowany świstek,
z kwiatem, planetą i wierszem na dzień twych urodzin.
Przynosi to rzeczywiste
       szczęście. [t. 1, s. 296]
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wróżek napotkanych przez autorkę we Francji. Quasi-demoniczna „czarownica” 
różni się jednak znacząco od wiedźmy z Rodziny czarownicy (Cisza leśna), pozba-
wionej magicznego ożoga i przysięgającej wierność przyrodzie. Jej monolog, mimo 
iż poniekąd skierowany do tworów kulturowo przynależących do świata czarnej 
magii (ropucha, puchacz), ma charakter łagodnej inwokacji – i to inwokacji celowo 
pozbawionej rozwinięcia. Nie przez przypadek puentę wiersza zastępuje wielokropek, 
odzwierciedlający nieutuloną tęsknotę podmiotu lirycznego za najbliższymi. Marx 
dostrzegł paralelę między wierszem Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej a Czarownicą 
Kazimiery Iłłakowiczówny, z upodobaniem powracającej do motywów guseł i czarów 
obszaru Litwy, gdzie pogaństwo, skryte pod powłoką religii chrześcijańskiej, prze-
trwało aż do XX wieku 11. Cisza leśna ukazała się w 1928 roku, czyli już po niefor-
malnym rozstaniu poetki z Janem Pawlikowskim (oficjalnie małżeństwo zostało 
unieważnione rok później) i mniej więcej rok po zakończeniu romansu z portugal-
skim lotnikiem. Dlatego stwierdzenie, że źródeł wyczuwanej w wierszu nostalgii 
można poszukiwać także w zawirowaniach życiowych autorki Pocałunków, nie 
powinno nosić znamion nadużycia interpretacyjnego.

Włączony do zbioru Paryż cykl o znaczącym tytule Duchy zawiera cztery wier-
sze: Straszący stolarz, Cień babki, Biała dama i Inkub. W Inkubie poetka posługu-
je się metaforą ludowego demona, udającego namiętnego kochanka i nawiedzają-
cego śpiące kobiety. Lecz jej inkub utożsamiany jest z księżycem. Podmiot liryczny, 
alter ego autorki, pogrążony w bólu samotności po odejściu ukochanego, nie może 
liczyć nawet na odwiedziny demona i musi się zadowolić blaskiem księżyca widocz-
nym na poduszce. Nastrój wiersza jest pełen łagodnego smutku; podmiot liryczny 
tęskni i wciąż wyczekuje powrotu kochanka:

Nikt go nie spędza,
nie płoszy –
więc chyli się ku mnie
i czyha,
i usta mi światłem nasyca.
– Leżymy jak na dnie noszy...
i serce moje oddycha
pełnią – ach, tylko księżyca... [t. 1, s. 307]

Inny utwór z cyklu, Straszący stolarz, nawiązuje do poezji Bolesława Leśmiana 
i jego Szewczyka. W obu wierszach temat dotyczy rzemieślnika pochłoniętego pra-
cą: „obłędnego szewczyka” i stolarza „obłąkanego robotą” (t. 1, s. 304). Na tym 
podobieństwo się nie kończy, gdyż zarówno u Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, jak 
i u Leśmiana akcja rozgrywa się w nocy. Atmosfera panująca w Straszącym stola-
rzu jest gęsta od niepokoju: grozę wzbudza jednak nie tyle sam tytuł czy tematyka 
śmierci, ile jej skonfrontowanie z motywem ożywienia narzędzi i zastosowanie 
określeń obrazujących stan smutku. W pierwszej strofie czytamy:

Od północy już słychać hebel,
piła cichym zanosi się spazmem,
gorączkują ubogie meble,
w kącie błyska wir ektoplazmy. [t. 1, s. 304]

11 Zob. M a r x, op. cit., rozdz. Eros i Tanatos w somnambulicznej aurze cité infernale, s. 158, 159.
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Autorka Ciszy leśnej kilkakrotnie wprowadzała termin „ektoplazma” w „upior-
nych” Etiudach wiosennych z Utworów rozproszonych („Za chmurą ektoplazmy, 
którą wiosna dymi”, t. 2, s. 223) 12 czy w Białej damie z Profilu białej damy (widmo 
ma „suknię z ektoplazmy” i „szal nie perski, lecz ektoplazmiczny”, t. 1, s. 323–324). 
Szczegółom stroju zjawy poświęciła Pawlikowska-Jasnorzewska wiele uwagi, dając 
tym samym wyraz nie tylko staranności poetki-erudytki, ale również zainteresowa-
niu modą. Białą damę ubrała w astralną krynolinę i bieliznę z haftów odycznych 
oraz mitenki, co świadczy o tym, że zjawa nie przypomina typowego ducha – ma 
bardzo ludzkie dłonie. Na charakterystykę widma składają się też elementy ściśle 
związane z tematyką śmierci. Dla podmiotu lirycznego biała dama j e s t  c o r a z 
b a r d z i e j  n i e ż y w a, jest cmentarną madonną doświadczającą „trumiennej tre-
my” (t. 1, s. 323). Podmiot liryczny dostrzega tęsknotę damy za miłością, z czym 
się zresztą utożsamia, przeciwstawiając nauce irracjonalny świat uczuć.

Każda część garderoby zjawy została stworzona z substancji nienamacalnych 
bądź z cienkiej, ledwo dostrzegalnej pajęczyny. Ten sam motyw pojawił się już 
w utworze Cień babki, gdzie widmo nosi tiurniurę z pajęczyn i okrywa się indyjski-
mi muślinami z pyłu. Próba ustalenia statusu ontologicznego tytułowej babki na-
kazuje dopatrzyć się w jej postaci cech cienia (pozostałości) c i e n i a  (synonimu 
zjawy) – niejako podwójnej śmierci czy może raczej, parafrazując Norwida, stanu 
podwójnego bez-istnienia. W twórczości autorki Pocałunków każda fotografia jest 
traktowana jak widmo lub cień utraconego kochanka. Babka jest „cieniem swych 
fotografij” (t. 1, s. 305), ale jej dwukrotna śmierć, mimo silnie nacechowanego se-
mantycznie tytułu, nie wzbudza strachu, lecz żal.

Kolejny wiersz z cyklu Duchy, Biała dama, rozpoczyna się mocnym akcentem:

„Biała pani przeszła znów przez salon!”
– szepcze służba w kredensie ze zgrozą. –
„Znak, że nowe nieszczęścia się zwalą!
W całym domu czuć już tuberozą”. [t. 1, s. 306]

Biała zjawa, wydzielając woń tuberozy, snuje się po domu pogrążonym w ciem-

12 Etiudy wiosenne to zbiór zawierający 10, opatrzonych datami, miniatur, w których podmiot lirycz-
ny, z uwagą obserwując krajobraz, opisuje zmiany zachodzące w przyrodzie. Mimo pozornie po-
godnej atmosfery panującej w wierszach pojawiają się w każdej z miniatur akcenty związane ze 
śmiercią i zniszczeniem. Np. zestawienie w tym samym fragmencie „uśmiechniętych ust [...] wiatru 
kwietniowego” z opisem koszuli – postrzeganej przez podmiot liryczny jako wisząca „akrobatka [...] 
bez głowy” (t. 2, s. 224) – wywołuje nagły zgrzyt i budzi bliżej nie określoną grozę. W innej minia-
turze (21 marzec) czytamy:

Drzewa w lesie rękami złączyły się w koło:
nocą, w księżycu,
seans odprawiają potężny:
zjawę wiosny nieboszczki, mglistą, niewesołą
wywołają nad gęstwą
malin i ostrężyn. [t. 2, s. 223]

 Przytoczony fragment zasługuje, w kontekście tematu pracy, na szczególną uwagę: z jednej strony, 
metaforyczne posłużenie się nomenklaturą spirytystyczną przypomina po raz kolejny o fascynacjach 
poetki, z drugiej natomiast odzwierciedla jej wewnętrzne niepokoje – często, nawet w momentach 
zachwytu nad pięknem przyrody, nie potrafiła się ona uwolnić od złych przeczuć i myśli o sprawach 
ostatecznych.
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nościach. Nie bez powodu poetka wybrała akurat ten kwiat: zapach tuberozy jest 
bardzo intensywny, ale co najważniejsze – najsilniej czuje się go wieczorem i w nocy, 
porze uwielbianej przez duchy i widma. Ukazanie się zjawy niepokoi służących. Nie 
obawiają się oni jednak jej pozaziemskiego wyglądu, podobnie jak nie przeraża ich 
świadomość, że biała dama jest widmem. Paradoksalnie, ich strach ma podstawy 
racjonalne; poprzednie wizyty zjawy były zwiastunem nieszczęść, dlatego lęk rodzi 
się z bezradności i konieczności całkowitego zdania się na los. W zwrotce drugiej, 
zdecydowanie opozycyjnej w stosunku do pierwszej, postaciom przerażonych słu-
żących przeciwstawiono zakochanego w damie młodzieńca. Niespodziewanie, z bez-
cielesnej postaci rodzi się ciało, które można objąć i obdarzyć miłosnym uściskiem.

Podobny zabieg zwyciężenia grozy przez miłość zastosowała Pawlikowska-Ja-
snorzewska w Strachu (pierwotny tytuł: Zjawa) z Profilu białej damy i w Nieudanym 
seansie (pierwotny tytuł: Miłość na seansie) z tego samego zbioru. W pierwszym 
utworze widmo dziewczyny, świadome własnej szpetoty, cierpi z powodu niezaspo-
kojonego uczucia. Jednak ta postać stanowi wyłącznie pretekst do podjęcia refle- 
ksji nad rozdźwiękiem panującym między ułudą a rzeczywistością. Dla niedostęp-
nego kochanka dziewczyna jest zmorą, dla niej samej – początkowo złotowłosą 
pięknością. Dopiero w finale definiuje siebie jako n o n s e n s, paradoksalnie wy-
chodząc naprzeciw opinii ukochanego. Wyeksponowany w wierszu wątek ulotności 
odzwierciedla wygłaszaną wielokrotnie opinię poetki dotyczącą niestałego charak-
teru uczucia miłosnego. 

Pawlikowska-Jasnorzewska sugeruje, że istoty spoza realnego świata nie tylko 
są bardziej intrygujące od ludzi, lecz także mówią o rzeczach o wiele ważniejszych. 
Zdecydowanie mocniej wybrzmi ten pogląd w Materializacji (Profil białej damy) – 
podejmując grę z mitem, podmiot liryczny wyraża żal, że Faustyn nie zadowolił się 
towarzystwem widma i za wszelką cenę dążył do uzyskania namacalnego kształtu. 
Znamienny jest fragment: 

Duch jaśniał,
potem znów ciemniał stopniowo,
wreszcie stanął przed nami
jako zwykły człowiek...
Cóż nam teraz ciekawego powie? [t. 1, s. 328]

Natomiast w Nieudanym seansie, w czasie wywoływania duchów, pomiędzy 
siedzącymi bardzo blisko siebie uczestnikami rodzi się miłosne uczucie. Magdale-
na Samozwaniec pisała zresztą, że rytualne wywoływanie duchów miało częściej 
charakter erotyczny niż magiczny – w Dwudziestoleciu międzywojennym seanse 
stanowiły jedną z niewielu okazji, aby móc się dotykać, nie narażając się na utratę 
reputacji i złośliwe komentarze. Dziewczyna i chłopak z Nieudanego seansu już nie 
słuchają przesłania z zaświatów; magiczny fluid ulotnił się, stolik znieruchomiał i: 

Z białej ręki w dłoń męską przeniknęło drżenie
i przyszła miłość zamiast duchów. [t. 1, s. 325]

Nietypowy przebieg ma również metaforyczna sesja spirytystyczna z wiersza 
Seans szyb (Profil białej damy), w czasie którego uczestnicy: noc, księżyc i mróz, 
wywołują zjawy – zmaterializowane na szybach rośliny – i dowiadują się, że jedynym 
pragnieniem duchów jest prawdziwe życie. Pawlikowska-Jasnorzewska powraca tu 
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do motywu tęsknoty za pełnią egzystencji, która, jak w Umarłej lalce, stanowi 
przedmiot refleksji nie tylko ludzkiej.

Szczególnym typem istoty fantastycznej jest Komandor (Kamienny Gość) z wier-
sza Don Juan i doña Anna. Wspomniany zaledwie w ostatnim wersie „EL CONVIVADOR 

DE PIEDRA”, ożywiony posąg nagrobny, który w opowieści o don Juanie przybywał, 
aby po raz ostatni wezwać uwodziciela do nawrócenia, jest postacią z pogranicza 
dwóch światów: ziemskiego, symbolizowanego przez kamienną figurę, i pozaziem-
skiego – reprezentowanego przez duszę (może raczej: tchnienie Boga), siłę sprawczą 
ożywiającą kamień. W utworze Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, pisanym tuż przed 
oficjalnym rozstaniem z drugim mężem, podmiot liryczny przestrzega: „Doñy Anny 
porzucać nie wolno” (t. 1, s. 301). Z zemsty za krzywdę wyrządzoną Annie (a po-
średnio także innym oszukanym kobietom) Kamienny Gość wciągnie don Juana 
do piekła; tym razem, w przeciwieństwie do pozostałych wiarołomnych mężczyzn 
z poezji autorki Pocałunków, kochanek poniesie zasłużoną karę. A Komandor nie-
spodziewanie stanie się najbardziej złowrogim widmem z całego kanonu pozaziem-
skich istot portretowanych przez Pawlikowską-Jasnorzewską na kartach poezji.

Analiza obecności duchów, demonów i czarownic znacząco poszerza pole inter-
pretacji twórczości Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Pierwiastki świata nieracjonal-
nego wzbogacają subtelną tkankę języka poezji i stanowią świadectwo erudycji oraz 
wrażliwości na słowo. Przede wszystkim jednak dowodzą emocjonalnego rozdarcia 
autorki najpiękniejszych wierszy Dwudziestolecia, grającej na fortepianie fragmen-
ty Szeherezady, a w ogrodzie wzywającej imienia szatana; poetki nieustannie po-
padającej w skrajne stany emocjonalne, przez całe życie poszukującej ideału miło-
ści i nieustannie tę miłość niszczącej; kobiety-sylfidy, zachwycającej się pięknem 
przyrody, a przy tym pogrążonej w lekturze poradników czarnej magii i przepisów 
na czarodziejskie eliksiry. Czarownice, diabły, demony, jak też szarlatani, magowie 
i fakirzy niespodziewanie stają się jednymi z ważniejszych symboli psychicznego 
rozdarcia pomiędzy potrzebą miłości a dążeniem do poznania ukrytych prawd.

A b s t r a c t

JADWIGA JĘCZ Adam Mickiewicz University, Poznań

“WHITE LADY PASSED THE SALON AGAIN!...” GHOSTS, WITCHES AND DEMONS  

IN MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA’S POETRY

The article aims at discussing the motive of extra-terrestrial creature presence (devils, witches, ghosts) 
in the poems by the most outstanding poetess of the inter-war period. Maria Pawlikowska-Jasnorzew-
ska showed her interest in magic and seances as early as in her childhood, which was attested primar-
ily in her 1929–1930 collections of poems: Paryż (Paris) (especially the cycle Duchy áGhostsñ) and 
Profil białej damy (A Profile of White Lady). The paper points at some elements which prove the poetess’ 
fascination, namely titles of collections and single poems (Różowa magia áPink Magicñ, Rada pani Girard, 
czarownicy áThe Advice of Mme, Girard, a Witchñ), poems that reflect experience of a forlorn poetess 
(Czarownicy Paryża áThe Magicians of Parisñ) or such poems which mirror her acquaintance with books 
that touch demonological problems (Historia o czarownicach áA Tale of Three Witchesñ), and ultimately–
poems which bring the problem of gentle spiritism and spinning around the theme of necessity of love 
(Nieudany Seans áAn Unsuccessful Seanceñ). Ghosts, demons and witches in Pawlikowska-Jasnorzew-
ska’s take various shapes each of which, as the author of the paper maintains, deserves better recogni-
tion. 
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DOTKLIWE WIERSZE ALEKSANDRA WATA

Badacze o Wacie: pomiędzy nadawaniem sensu cierpieniu a bezwolnością 
podmiotu

Cierpienie z pewnością należy do podstawowych tematów strukturyzujących po-
wojenną twórczość Aleksandra Wata. Nie dziwi zatem, że problematyka cielesności, 
bólu, choroby stanowi – obok np. namysłu nad komunizmem, stosunku do religii 
chrześcijańskiej i dziedzictwa żydowskiego czy rozmaitych sensotwórczych projek-
tów egzystencjalnych – ważny element wielu opracowań dorobku autora Dziennika 
bez samogłosek. 

O roli bólu w poezji Wata pisano dużo, początkowo umieszczając ten motyw 
z reguły w horyzoncie egzystencjalizmu: Andrzej Gronczewski twierdził np., że jest 
to „ból absurdalny”, pozbawiony jakiejkolwiek celowości 1. Wojciech Ligęza z kolei – 
odwrotnie – utrzymywał, iż „cierpienie pomaga w rozumieniu ludzkiej obecności 
w świecie, otwiera człowieka na działanie sensu” 2. Michał Januszkiewicz zaś zwra-
cał uwagę, że „ból sam w sobie nie uszlachetnia, domaga się określonego »ze wzglę-
du na co?«” 3 Dla większości tego typu sądów charakterystyczne jest ekstrapolowa-
nie somatyki na problematykę egzystencjalną. Cierpienie równałoby się tu „wyra-
stającemu na podłożu somatycznym bólowi metafizycznemu” 4, a zmagania 
podmiotu Wata z chorobą polegałyby na usilnym pragnieniu nadania sensu temu 
doświadczeniu. Warto jednakże pamiętać, że ów intencjonalny projekt sensotwór-
czy nie tylko co rusz się załamuje, ale też nierzadko przekształca się w krytykę – 
nazbyt spekulatywnego, nazbyt zajętego „bólem dusznym” (PZ 416) 5 – egzystencja-
lizmu w wydaniu filozoficznym: 

Co bólowi po myśli? Co po bólu myśli? 
(mowa o potocznym, nie filozoficznym, nie społecznym).

1 A. G r o n c z e w s k i, Strumień bólu. „Miesięcznik Literacki” 1988, nr 7, s. 69.
2 W. L i g ę z a, Homo patiens Aleksandra Wata. „Znak” 1991, nr 2, s. 20.
3 M. J a n u s z k i e w i c z, Tropami egzystencjalizmu w literaturze polskiej XX wieku. O prozie Ale- 

ksandra Wata, Stanisława Dygata i Edwarda Stachury. Poznań 1998, s. 77.
4 J. K r y s z a k, Ból mój, mój demon. „Poezja” 1974, nr 7/8, s. 135. 
5 Cytaty z książek A. W a t a  lokalizuję bezpośrednio w tekście, przyjmując następujące oznaczenia: 

DBS = Dziennik bez samogłosek. Oprac. K. R u t k o w s k i. Warszawa 1990; P = Publicystyka. 
Zebrał, oprac., przypisami, posłowiem oraz indeksem opatrzył P. P i e t r y c h. Warszawa 2008;  
PZ – Poezje zebrane. Oprac. A. M i c i ń s k a, J. Z i e l i ń s k i. Kraków 1992. Ponadto stosuję skrót 
AE = J. D. C a p u t o, Against Ethics. Contributions to a Poetics of Obligation with Constant Reference 
to Deconstruction. Bloomington–Indianapolis, Ind., 1993. Liczby po skrótach wskazują stronice.
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Co po nim zezowatemu 
egzystencjaliście 
z pięknych dzielnic? [PZ 416]

Nie należy też zapominać o ważnej w tym kontekście opinii autora Wierszy 
somatycznych wyrażonej w szkicu o Zygmuncie Krasińskim: „Bezwolność nie jest 
przyczyną, ale skutkiem cierpień” (P 779), sugerującej, że cierpienie doprowadzone 
do skrajnej postaci zostaje całkowicie odarte ze swego „ze-względu-na-co”, nie 
poddając się jakimkolwiek próbom zrozumienia, odnalezienia w nim celowości, 
harmonijnego wpisania go w porządek życia.

Dlatego w pokaźnej bibliografii prac poświęconych problematyce cierpienia 
w powojennej twórczości Wata istotne będą dla mnie te, które poruszają się w ob-
szarze rozpostartym pomiędzy tak zarysowanymi biegunami, a zatem pomiędzy 
projektami sensotwórczymi a załamywaniem się wszelkiego sensu, pomiędzy nie-
redukowalnością wymiaru cielesnego a jego interioryzacją psychiczno-egzystencjal-
ną 6, pomiędzy radykalną nieprzekraczalnością „granicy skóry” a pragnieniem 
wyjścia ku Innemu.

Ostatni z wymienionych biegunów został wyeksponowany przez Stanisława 
Barańczaka, który twierdził, że w wierszach Wata mamy do czynienia z dwoma 
sprzecznymi ruchami: „wsobnym”, a zatem skierowanym do wewnątrz, podkreśla-
jącym idiosynkratyczny charakter cierpienia, które niejako zamyka podmiot w jego 
skórze, będącej szczelną, niemożliwą do zniesienia granicą; oraz „odsiebnym”, 
czyli wychodzącym na zewnątrz, proliferującym, przekraczającym własne cierpienie 
w pragnieniu spotkania z Innym. I choć autor Etyki i poetyki zauważył, że skóra 
pozostaje u Wata naznaczona „podstawową ambiwalencją: jest ona zarówno, żeby 
się tak wyrazić, otwartą bramą, przez którą napływają z zewnątrz bodźce świata, 
jak i zamkniętym więzieniem, w którym mieści się ból ciała” 7, to mimo wszystko 
ambiwalencja owa ma dla krytyka charakter alternatywy „albo–albo”. Moja lektura 
z jednej strony czerpie z rozpoznań Barańczaka, z drugiej – chciałaby je zradyka-
lizować, pokazując, że ów ruch w dwóch kierunkach dokonuje się w poezji Wata 
niejako równocześnie, w związku z czym należałoby akcentować tu raczej apore-
tyczność niźli antytetyczność.

W tę stronę podąża Edyta Molęda, która – podkreślając, że cierpienie stanowi 
fundamentalny temat twórczości autora Wierszy śródziemnomorskich – wyróżnia 
zarazem trzy perspektywy, w jakich jest ono ujmowane: intelektualną, umieszcza-
jącą cierpienie w przestrzeni egzystencji, przygodności istnienia, świadomości 
śmierci i samotności; fizyczną, w której cierpienie jest „realnym doświadczeniem 
choroby i wynikającego z niej bólu fizycznego”; oraz perspektywę aktu twórczego, 
rodzącego ból zmagania z formą poetycką, ale też – czysto fizyczny – ból związany 
z samą czynnością zapisywania utworu 8. Ujęcie Molędy wydaje mi się jednak tak-
że za mało radykalne, gdyż zbyt „harmonijne”: cierpienie umieszcza ona bowiem 

6 O tych biegunach pisał też W a t: „Sam w sobie hoduję tego raka-homunculusa w boku i przede 
wszystkim w głowie, w psychice” (DBS 219). 

7 S. B a r a ń c z a k, Wat: cztery ściany bólu. W zb.: Pamięć głosów. O twórczości Aleksandra Wata. 
Red. W. L i g ę z a. Kraków 1992, s. 37.

8 E. M o l ę d a, Mowa cierpienia. Interpretacja poezji Aleksandra Wata. Kraków 2001, s. 8.
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w swoistym „kole hermeneutycznym”, podążającym od chaotycznego konkretu do 
porządku uogólniającego, mającego jakoby sublimować ból.

Z perspektywy, którą chciałbym tu zaproponować, wszelkie tego typu projek-
ty sensotwórcze ponoszą w poezji Wata fiasko, i to z rozmaitych powodów, co 
ukazują np. monografie Ewy Banieckiej 9 czy Przemysława Rojka 10. Pierwsza z nich 
podkreśla rozpięcie tej poezji między hermeneutyką a dekonstrukcją, między pra-
gnieniem całości a doświadczeniem fragmentaryczności, między poszukiwaniem 
pełni a tragicznym poczuciem dysharmonii. Druga z kolei interpretuje lirykę au-
tora Mojego wieku jako dążenie do znalezienia metanarracji uspójniającej porządek 
historii i autobiografii; dążenie, które jednak zakończyło się klęską, gdyż – czego 
uczy psychoanaliza, a także jej dekonstrukcyjne odczytanie, jakie proponuje Rojek 
– autonarracja podmiotu jest zawsze niewczesna, naznaczona pierwotnym opóź-
nieniem, wkracza bowiem na scenę, gdy dawno już znikło z niej Realne. 

Podmiot Wata stał się również jednym – być może najważniejszym – z bohate-
rów „projektu krytyki somatycznej” Adama Dziadka, opartej na fizycznej ekwiwa-
lencji między ciałem a znakiem: sômą a semą. Owa ekwiwalencja, nie sprowadza-
jąca się wszakże do zwykłej poetyki ciała, ale raczej cechująca koegzystencję ciała 
i tekstu, wskazująca nie tylko na obecność ciała w utworze poetyckim, lecz również 
na cielesność samego utworu, jest czymś szczególnie charakterystycznym właśnie 
dla dzieł Wata, będących jej niemal modelowym przykładem. I choć Dziadek pod-
kreśla, iż somatycznego doświadczenia podmiotu poezji autora Ciemnego świecidła 
nie można redukować jedynie do kwestii cierpienia i choroby (mamy tu bowiem do 
czynienia przede wszystkim z somatycznym doświadczeniem języka, tekstu i jego 
reprezentacji), to chyba nie ulega wątpliwości, że każda interpretacja wierszy Wata 
tematyzujących cierpienie i chorobę musi się jakoś usytuować w przestrzeni kry-
tyki somatycznej 11.

Wiele elementów eksponowanych przez Dziadka wydobyła również monografia 
Krystyny Pietrych Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie lektury 12. Stanowić 
ona będzie dla mnie – z kilku zasadniczych powodów – najważniejszy punkt odnie-
sienia. Badaczka umieszcza cierpienie w horyzoncie wyznaczanym przez namysł 
nad kwestiami doświadczenia, ciała i reprezentacji, który zmierza do wydobycia 
problematyczności (można by nawet powiedzieć: nierozstrzygalności) każdego z nich. 
Podążając za rozpoznaniami takich filozofów, jak Hans-Georg Gadamer, Jacques 
Derrida, Paul Ricoeur, Maurice Merleau-Ponty czy Emmanuel Lévinas, Pietrych 
podkreśla strukturalną ambiwalencję wpisaną w graniczne doświadczenie cierpie-
nia: niemożność jego adekwatnego przedstawienia, ale także konieczność etycznej 
odpowiedzi na jego wezwanie. Przede wszystkim jednak autorka monografii jest 
jedyną znaną mi badaczką, która, interpretując późną poezję Wata, odwołała się 

  9 E. B a n i e c k a, Poezja a projekt egzystencji. W kręgu postaw i tożsamościowych dylematów w twór-
czości Aleksandra Wata. Gdańsk 2008.

10 P. R o j e k, „Historia zamącana autobiografią”. Zagadnienie tożsamości narracyjnej w odniesieniu 
do powojennej liryki Aleksandra Wata. Kraków 2009.

11 A. D z i a d e k, Projekt krytyki somatycznej. Warszawa 2014. Zob. też tego autora wstęp w: A. W a t, 
Wybór wierszy. Wrocław 2008, s. XIV–XVIII. BN I 300.

12 K. P i e t r y c h, Co poezji po bólu? Empatyczne przestrzenie lektury. łódź 2009.
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do kontekstu radykalnohermeneutycznego. Niestety, odwołanie to ogranicza się 
tylko do zasygnalizowania koncepcji Johna D. Caputo dotyczącej sposobów po-
strzegania ciała – jako body i jako flesh. Koncepcję tę jednak Pietrych później po-
rzuca – mimo deklaracji: „ciało pojęte jako flesh, jako to, co wykluczone i usunięte 
z kategorii body, [...] zajmuje centralne miejsce w niniejszej książce” 13. Tymczasem 
kategoria flesh rodzi rozmaite aporetyczne implikacje, których potencjał nie został 
przez badaczkę całkowicie wykorzystany. Wyznaczać one będą podstawowy horyzont 
mojej lektury, będącej niejako rozwinięciem namysłu nad pytaniami otwartymi 
przez autorkę monografii – pomimo pewnych zastrzeżeń metodologicznych, jakie 
budzić może ów projekt 14.

Już tych kilka przykładów świadczy o olbrzymiej obfitości bibliografii prac pod-
dających namysłowi problematykę cielesności w pisarstwie Wata. Własne odczyta-
nie powojennej poezji autora Pieśni wędrowca chciałbym potraktować jako swoistą 
radykalizację wątków wydobytych przez Barańczaka i Molędę, komplementarną 
wobec ujęć Banieckiej, Rojka, Dziadka czy Pietrych, ale też pragnącą nieco przesu-
nąć akcenty dyskusji o dziele Wata. Kierować owym odczytaniem będzie chęć za-
stanowienia się nad tym, jak odpowiedzialnie odpowiedzieć na cierpienie ciała, tak 
aby nie wywłaszczyć go z jego skrajnej idiosynkratyczności. Swoją interpretację oprę 
na jednej z ponowoczesnych koncepcji cielesności, rozwijanej w ramach hermeneu-
tyki radykalnej wspomnianego już Caputo; koncepcja ta – w moim przekonaniu – 
rzuca nieco nowego światła na całe zagadnienie. Dla Caputo bowiem lektura ciele-
sności, choć pod żadnym pozorem nie należy redukować jej wymiaru zmysłowego, 
faktycznego, jest przede wszystkim lekturą rodzącą zobowiązanie etyczne 15.

Ciało jako body, ciało jako flesh

W książce Against Ethics amerykański filozof wprowadza dwie kategorie, wokół 
których organizuje się jego namysł nad „poetyką zobowiązania”: body i flesh 16. Na 

13 Ibidem, s. 16–17. 
14 Moje wątpliwości wywołuje np. przyjęta przez badaczkę perspektywa „prawdziwościowa”, sugeru-

jąca nastawienie prointencjonalne. Abstrahując od problematyczności samej kategorii „intencji 
autorskiej” (problematyczności, o której Pietrych oczywiście nie zapomina, tłumacząc swoją posta-
wę względami etycznymi), należy zauważyć, że flesh w ujęciu Caputo jest p o z b a w i o n e  jakiej-
kolwiek intencjonalności. Z tego powodu nie sposób pogodzić jego projektu z koncepcją Merleau-
-Ponty’ego. Świadome ciało autora Fenomenologii percepcji jest bowiem ciałem intencjonalnym, 
fenomenologicznym, zdrowym, sprawczym, podczas gdy redukcja do flesh – o czym Pietrych wie, 
cytuje bowiem odpowiedni ustęp z Caputo – ma charakter a n t y f e n o m e n o l o g i c z n y  (rozwijam 
ten wątek w dalszej części artykułu). Inna wątpliwość wiąże się z niezrozumiałym dla mnie arbi-
tralnym odrzuceniem „radykalnego stanowiska” Derridy („tekst jako niewyczerpane źródło inwen-
cji i inspiracji dla pisania tekstu własnego” áibidem, s. 39ñ), gdyż wszystkie pozostałe przytoczenia 
jego myśli w książce Pietrych waloryzowane są pozytywnie. Zaznaczam jednak, że moje krytyczne 
uwagi wynikają z zasadniczej zgody z projektem łódzkiej badaczki, w którym pragnę tylko dokonać 
przesunięć pewnych akcentów.

15 Istnieją dwa polskie omówienia koncepcji cielesności Caputo, które wszakże podążają w innym 
kierunku niż lektura zaproponowana przeze mnie: A. B a n d u r a, Czym jest ciało w body art? 
„Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu” t. 12 (2011). – ł. C z a j k a, Człowiek 
jako cierpiące ciało w filozofii Johna D. Caputo. „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria” 2012, nr 2.  

16 Zob. szczególnie rozdział Jewgreek Bodies: An Antiphenomenological Supplement to the Lyrical-
-Philosophical Discourses (AE 194–219).
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pierwszy rzut oka ów podział cielesności wydaje się dość schematyczny: body to 
ciało zdrowe, przeciętne, zwykłe, sprawne, niejako niezauważalne, „przezroczyste”, 
nie skłaniające do refleksji, nie poddające się problematyzacji – ciało, jakim jeste-
śmy na co dzień. Flesh natomiast to ciało cierpiące: doznające bólu, wyniszczane 
przez choroby, represjonowane, torturowane, wykluczane. Właśnie flesh stanowi 
miejsce (albo scenę) manifestacji zobowiązania, którego adresatem staje się body. 
Na zdrowe ciało spada więc ciężar odpowiedzialnej odpowiedzi: podjęcia cierpienia, 
dania mu świadectwa i udzielenia pomocy. Jak pisze jeden z komentatorów kon-
cepcji Caputo:

flesh jest organizmem konsumowanym przez najbardziej wyniszczające choroby, torturowanym w miej-
scach kaźni i wydzielającym ohydny odór. To właśnie ono jest jednym z miejsc, w którym zobowiązanie 
się manifestuje, wzywając do podjęcia interwencji przerywającej spiralę cierpienia 17.

Schematyczność tego podziału okazuje się wszakże pozorna: między body a flesh 
nie ma wyraźnego cięcia, każdy z nas może być oboma naraz, z jednej strony od-
powiadając na czyjeś wezwanie, z drugiej zaś – samemu będąc takim wezwaniem 
wobec innych. Rozróżnienie na body i flesh pojawia się więc dopiero w ekonomii 
(albo raczej: nie-ekonomii 18) zobowiązania – w jej porządku cierpienie innych uj-
mowane jest jako „katastrofa”, która nie równa się cierpieniu czy bólowi mojego 
własnego ciała: 

Katastrofa nie jest tym samym co ból czy cierpienie. [...] Ból i cierpienie należą do naszego paktu 
z życiem. Są naszymi nieuniknionymi złowieszczymi towarzyszami i nie mogą zostać wykreślone z na-
szego scenariusza życiowego. Katastrofy są konstytuowane przez cierpienie, ale nie każde cierpienie jest 
katastrofą. Moje cierpienie, cierpienie „ja”, jest czymś, co muszę przepracować, aby się z niego wydostać. 
Katastrofy zawsze przytrafiają się innym. [...] Wpędzają wszelką kalkulację, wszelką rachubę, każdy 
logos i ratio w chaos. [AE 29] 

„Katastrofa” jest więc nazwą dla cierpienia konkretnego, pojedynczego, nieza-
stępowalnego ciała, stanowi coś radykalnie idiosynkratycznego, niepowetowanego, 
niemożliwego do zuniwersalizowania w ramach tradycyjnej etyki imperatywów. 
W „katastrofie” mamy zawsze do czynienia z imieniem własnym określonego flesh. 
To imię własne niekoniecznie musi oznaczać jakąś osobę: może być także „imieniem” 
katastrofalnego wydarzenia, konstelacji wydarzeń czy miejsc dotkniętych tragedia-
mi, takich jak Auschwitz, Hiroszima i Nagasaki, Sarajewo czy Zachodni Brzeg 
Jordanu (AE 30). Katastrofa jest też wywłaszczeniem z jakiegokolwiek porządku: 
racjonalnego, logocentrycznego, kosmicznego czy prawnego. Zgodnie z łacińską 
etymologią – dis-astrum – wydarza się wtedy, gdy znika gwiazda przewodnia, zała-
mują się wszelkie punkty oparcia, osuwa się grunt spod nóg (AE 5–6). 

Istotniejszy jest tu wszakże problematyczny status zobowiązania, jakie rodzi 

17 ł. C z a j k a, Święta anarchia. Wprowadzenie do radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo. Poznań 
2014, s. 66.

18 Zobowiązanie więcej ma wspólnego z logiką „niemożliwego daru” niż z ekonomią opartą na wymia-
nie: podejmując zobowiązanie, nie mogę liczyć na to, że ktoś kiedyś się za nie odwdzięczy, odpo-
wiadam zatem na cierpienie bez żadnej kalkulacji czy rachuby, wikłając się w aporetyczność jego 
bezzwrotnej relacji (na temat Derridiańskiej logiki daru w interpretacji radykalnohermeneutycznej  
zob. J. D. C a p u t o, The Gift. W: The Prayers and Tears of Jacques Derrida. Religion without Re-
ligion. Bloomington–Indianapolis, Ind., 1997).
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cierpienie cudzego ciała. Caputo nie pozostaje obojętny na lekcję dekonstrukcji, 
która wskazuje na nieuchronną aporetyczność relacji między body a flesh. Z jednej 
bowiem strony imienia własnego – jako czegoś radykalnie pojedynczego – nie moż-
na wypowiedzieć w liczbie mnogiej (AE 72). Z drugiej wszakże, zgodnie z tradycją 
filozoficzną, poznać da się tylko to, co „ogólne”, indywiduum jest niewyrażalne, 
a wszelkie imię własne – np. „Wat” – nieuchronnie wpisane zostaje w strukturę 
powtarzalności, wywłaszczającej je z jego idiosynkratycznego istnienia, „zdradza-
jącej” jego radykalną pojedynczość: „jedyna rzecz, która [naprawdę] istnieje, jest 
zbyt trudna do [wiernego] wyrażenia” (AE 74) 19. Dlatego zobowiązanie jawi się jako 
aporetyczna próba odpowiedzi na wezwanie (nie)możliwe, na wezwanie (nie)możli-
wego – wezwanie, na które nie sposób odpowiedzieć, nie zapośredniczając go, nie 
okradając go z jego niepowtarzalności. Inaczej rzecz ujmując: „podmiot zobowiąza-
nia” jest pozbawiony klasycznej władzy sądzenia, a mimo to – zmuszony do jakiegoś 
osądu: co się dzieje? Jak odpowiedzialnie odpowiedzieć na wezwanie cierpiącego 
ciała (AE 97)? Przede wszystkim w obrębie tej aporii porusza się radykalnoherme-
neutyczna (co znaczy także: etyczna) lektura cielesności. 

„Topopoetyka” cierpiącego ciała wyglądałaby więc następująco: byłoby ono 
czymś kruchym, wrażliwym, odczuwającym, przepuszczalnym, tzn. wystawionym 
na działanie elementów, które je przenikają, wyczerpanym, głodnym, chorym, nie-
sprawnym, udręczonym. Byłoby nie tyle odczuwaniem bólu, ile bólem samym, albo 
inaczej: „warunkiem możliwości bólu” (AE 158). 

Koncepcja Caputo wpisuje się z pewnością w szereg zjawisk określanych mia-
nem zwrotu somatycznego, wychodząc naprzeciw rozmaitym fenomenologicznym 
i hermeneutycznym ujęciom cielesności – np. przekonaniu Merleau-Ponty’ego, iż 
ciało cechuje zdolność do rozumienia i przyswajania nowych znaczeń 20, czy twier-
dzeniu Ricoeura, że „posiadanie ciała [...] jest tym, co czynią, lub raczej: czym są, 
osoby” 21 – ale przede wszystkim przekraczając je. Zdaniem Caputo bowiem, ciało, 
nawet jeśli zasłużyło sobie na namysł filozofów, szczególnie współczesnych, było 
przez wielu z nich ujmowane niedostatecznie, jedynie od strony body: 

ciało filozoficzne – od Platona i Arystotelesa do Merleau-Ponty’ego – jest aktywnym, atletycznym, zdro-
wym, wyprostowanym, białym ciałem męskim, sprawnym seksualnie i jednoznacznie upłciowionym, 
dobrze urodzonym, dobrze wychowanym i dobrze pochowanym, jest corpus sanum, przykrojonym tak, 
aby pasować do mens sana w stosowności bycia-w-świecie i doczesnego intencjonalnego życia. [AE 194]

Tymczasem redukcja do flesh to swego rodzaju redukcja antyfenomenologicz-
na – redukcja nie do istoty, lecz do nędzy i poniżenia ciała: „flesh jest tym, co 
przytrafia się body pozbawionemu bycia i sensu, cierpiącemu gwałtowną utratę 
świata” (AE 196). Dlatego koncepcję Caputo skojarzyć można raczej z Agambenow-

19 Na temat aporetycznego statusu imienia własnego zob. J. D e r r i d a, Wojna imion własnych.  
W: O gramatologii. Przeł. B. B a n a s i a k. Wyd. 2, zmien., rozszerz. łódź 2011.

20 M. M e r l e a u - P o n t y, Fenomenologia percepcji. Przeł. M. K o w a l s k a, J. M i g a s i ń s k i.  
Posł. J. M i g a s i ń s k i. Warszawa 2001.

21 Cyt. za: M. M i c z k a - P a j e s t k a, Ponowoczesne wymiary cielesności. Wyobrażenia a kult „formy”. 
W zb.: Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym. Red. A. K i e p a s,  
E. S t r u z i k. Katowice 2010, s. 440.
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skim podziałem życia na bios i zoe 22. Narażenie ciała na cierpienie byłoby w tym 
ujęciu jego degradacją, odbieraniem mu podmiotowości, pozbawianiem go praw 
i czynieniem zeń „nagiego”, bezwartościowego życia: „flesh jest życiem, nie (tylko) 
lśniącym żywiołowym physis, lecz [zawsze już] zoe, życiem zwierzęcym” (AE 158). 
Koncepcja Caputo stanowiłaby także implicytną krytykę współczesnych popkultu-
rowych ujęć cielesności, o których pisze Jolanta Brach-Czaina: „Dzisiejsza kultura 
masowa eksponuje ciało wizualizowane, a ignoruje ciało doświadczające. Cenione 
jest ciało, które widać, a nie ciało, które coś czuje” 23.

W etycznej lekturze cielesności Caputo mieści się bowiem coś jeszcze: prze-
kroczenie paradygmatu naoczności – nieodmiennie związanego z epistemologiczną 
tradycją filozoficzną, osiągającego zaś swoje apogeum właśnie w fenomenologii 24 
– w stronę „paradygmatu faktyczności” (AE 158). Wzrok, jako najbardziej „rozu-
mowy” ze zmysłów, warunkujący zracjonalizowane ujęcie bytu, bynajmniej nie jest 
neutralny. Spojrzenie na ciało, percepcyjne podejście do ciała, wiąże się z ryzykiem 
jego reifikacji, sprowadzenia go do roli przedmiotu poznania, a w konsekwencji – 
do odcieleśnienia. Dlatego Beata Przymuszała zaproponowała swego czasu lektu-
rę cielesności odwołującą się do innego zmysłu – dotyku. Jej koncepcję „szukania 
dotyku”, opartą na Tischnerowskim przekonaniu, że ciało pragnie kontaktu z dru-
gim ciałem, podkreślającą zatem dialogiczny wymiar cielesności, chciałbym po-
traktować jako jeszcze jeden punkt wyjścia własnych rozważań 25. Zarazem wszak-
że chciałbym ową koncepcję zradykalizować: w pewnym bowiem sensie wyrażane 
przez ciało cierpiące „pragnienie dotyku” jest nieziszczalne. Tak rozumieć można 
przytaczany przez Pietrych w monografii O „Wierszach śródziemnomorskich” Ale- 
ksandra Wata zapis z dziennika Franza Schuberta: „nikogo, kto by zrozumiał ból 
drugiego człowieka” 26. Zaświadcza o tym wystarczająco wiele not z Dziennika bez 
samogłosek: 

Nikt, nikt poza Olą, nic, absolutnie nic nie rozumie z mojej choroby ani z moich trudności w pisa-
niu. [DBS 221] 

Jest rzeczą zastanawiającą [...], jest rzeczą zdumiewającą, do jakiego stopnia obce jest ludziom nie 
cierpiącym elementarne rozumienie, czym jest stały, od lat, chroniczny ból fizyczny, la maladie-douleur, 
choroba-ból. [DBS 222]

Tu, w tym kręgu fizycznego bólu, nikt już nie pójdzie za mną. Nawet moja wierna żona. Może już 
tylko załamać ręce przed murem – boleściwa matka. [DBS 229] 

Na tę niemożność zrozumienia cierpień drugiego człowieka wskazuje także – 

22 G. A g a m b e n, Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie. Przeł. M. S a l w a. Posł. P. N o w a k. 
Warszawa 2008.

23 J. B r a c h - C z a i n a, Ciało współczesne. „Res Publica Nowa” t. 11 (2000).
24 Zob. M. H e i d e g g e r, Bycie i czas. Przeł. B. B a r a n. Warszawa 2010, s. 200–201: „Tradycja 

filozofii jest [...] od samego początku zorientowana przede wszystkim na »widzenie« jako sposób 
podejścia do bytu i  d o  b y c i a. Dla zachowania z nią związku można ogląd i widzenie tak dalece 
sformalizować, że uzyska się uniwersalny termin charakteryzujący wszelkie podejście do bytu i do 
bycia jako podejście w ogóle”.

25 B. P r z y m u s z a ł a, Szukanie dotyku. Problematyka ciała w polskiej poezji współczesnej. Kraków 
2006. Zob. też J. T i s c h n e r, Spór o istnienie człowieka. Kraków 1999, szczególnie s. 104.

26 K. P i e t r y c h, O „Wierszach śródziemnomorskich” Aleksandra Wata. Warszawa 1999, s. 17.
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niewykluczone, że nawet bardziej – rozpacz Oli Watowej po odkryciu zapisków męża, 
wyrażona w listach do Czesława Miłosza: 

Rozpaczliwie staram się to odczytać i wszystko, wszystko, najbardziej oderwane tematy, wydają 
się uderzać przeciwko mnie, bo zawsze jest w nich jego cierpienie i samotność w cierpieniu 27. 

każdy z nas jest samotny, nie tylko w życiu, w chorobie i w obliczu śmierci, ale i w miłości 28.

Cierpienie radykalizuje jedynie d o t k l i w ą  problematyczność dotyku, wokół 
której zorganizowana jest moja lektura poezji Wata, a o której w dyskusji z Jeanem-
-Lukiem Nancym pisał Derrida:

Dotykanie jest dotykaniem pewnej linii granicznej, krawędzi, jest zaznaczeniem konturu. Nawet 
jeśli dotykamy wnętrza „wewnątrz” czegokolwiek, to dotykamy względem jakiegoś punktu, według 
pewnej linii lub powierzchni, granicy przestrzenności wystawionej na zewnątrz, ofiarującej – właśnie na 
obramowaniu – kontakt 29. 

Konanie

Podejmując lekturę wierszy Wata mówiących o cierpieniu i jego psychosomatycznym 
podłożu, pragnę uniknąć wrażenia interpretacji psychologistycznej czy biografi-
stycznej. Zamiast tego traktuję podmiot owych wierszy jako „ja” sylleptyczne – a więc 
zarówno prawdziwe, jak i fikcyjne, zarówno empiryczne, jak i tekstowe, zarówno 
autentyczne, jak i zmyślone 30 – akcentując korelację tekstu literackiego i tekstu 
życia 31. Takie nastawienie jest w moim przekonaniu właśnie postawą radykalno-
hermeneutyczną, którą – być może lepiej nawet niż syllepis – oddaje figura chiazmu, 
akcentująca nie tyle współzależność, ile wzajemną przenikalność, migotliwość, 
nierozstrzygalność opozycyjnej pary: prawdziwe–fikcyjne. W graficznej formie chia-
zmu (χ) występuje, jak podkreślał Derrida, „pewien rodzaj rozwidlenia [...], figura 
podwójnego gestu i przecięcia” 32, podająca w wątpliwość wszelką czystą relację 
podmiotowo-przedmiotową na rzecz relacji wzajemnej wymiany. Pierwszeństwo 
w kwestii takiego zarysowania działania chiazmu przyznać trzeba Merleau-Pon- 
ty’emu, który w książce Widzialne i niewidzialne pisał: „wszelka relacja z bytem jest 
r ó w n o c z e ś n i e  braniem i byciem branym, ujmowanie jest ujmowane, jest ono 
w p i s a n e  i wpisuje się w ten sam byt, który ujmuje” 33. Analogicznie – jak sądzę 

27 O. W a t o w a, list do Cz. Miłosza, z 5 IX 1967. W: Cz. M i ł o s z, O. W a t o w a, Listy o tym, co 
najważniejsze. Zebr., ułoż. w tom B. T o r u ń c z y k. Współpr. J. Z i e l i ń s k i, M. N o w a k - 
- R o g o z i ń s k i. Warszawa 2009, s. 11.

28 O. W a t o w a, list do Cz. Miłosza, z 7 IX 1967. W: M i ł o s z, W a t o w a, op. cit., s. 12.
29 J. D e r r i d a, Le Toucher, Jean-Luc Nancy. Paris 2000, s. 121. Cyt. za: J. M o m r o, Świetlicki: 

plastyczność świata. W zb.: Mistrz świata. Szkice o twórczości Marcina Świetlickiego. Red.  
P. Ś l i w i ń s k i. Poznań 2011, s. 246.

30 Zob. R. N y c z, Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997, s. 108 n. 
O podmiocie Wata jako „ja” sylleptycznym pisali np. P i e t r y c h  (O „Wierszach śródziemnomorskich” 
Aleksandra Wata, s. 7–9) i J a n u s z k i e w i c z  (op. cit., s. 68).

31 Zob. T. V e n c l o v a, Aleksander Wat: obrazoburca. Przeł. J. G o ś l i c k i. Kraków 1997, s. 309.
32 J. D e r r i d a, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy 

Scarpettą. Przeł. A. D z i a d e k. Bytom 1997, s. 66–67.
33 M. M e r l e a u - P o n t y, Widzialne i niewidzialne. Wstępem opatrz., całość przekładu przejrz. i popr. 

J. M i g a s i ń s k i. Przeł. M. K o w a l s k a  [i in.]. Warszawa 1996, s. 263. Zob. też M. P. M a r k o w- 
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– wszelkie „ja” empiryczne jest już zawsze jednocześnie „ja” tekstowym, między 
podmiotem tekstu a podmiotem egzystencji występuje relacja zwrotności.

Dlatego też nie sposób oddzielić interpretacji późnej poezji Wata od jego do-
świadczenia biograficznego. Jak doskonale wiadomo, autor Ucieczki Lotha przez 
wiele lat cierpiał na zespół opuszkowy Wallenberga – dotkliwą, przewlekłą, nawra-
cającą z dużą częstotliwością chorobę, której objawy tak opisywał w Dzienniku bez 
samogłosek: 

czułem się, jakby mi czołg zmiażdżył głowę i całe ciało. Piekące bóle lewej strony tułowia i prawych 
kończyn. Zwężony przełyk, mdłości, czkawka, światłowstręt, zawroty i ból głowy, podwójne widzenie. 
Nie mogłem ustać na nogach, padałem zawsze na lewo. [DBS 33] 34

Określenie „przewlekła” nie najlepiej oddaje jednak – w moim przekonaniu – 
charakter choroby autora Wierszy śródziemnomorskich. Wziąwszy pod uwagę jego 
liczne wypowiedzi dyskursywne zamieszczone w Dzienniku bez samogłosek lub 
w Moim wieku, wolałbym nazwać ją „nieuleczalną”. Przy czym „nieuleczalność” 
oznaczałaby tutaj nie, jak to się ujmuje potocznie, „śmiertelność”, ale właśnie – 
odwrotnie – pewien stan permanentnego przeżerania życia przez ból infekujący 
egzystencję, lecz nie chcący (nie potrafiący) jej zakończyć. Ową przewlekłość/nie-
uleczalność najlepiej byłoby określić często pojawiającym się w tekstach Wata 
mianem „konania”: „codziennego – postępującego raz powoli, stopniowo, w sposób 
ciągły, to skokami – rozpadu” (DBS 39), którego paradoksalne działanie polega na 
zawieszeniu podmiotu między życiem a śmiercią. Konanie nie jest bowiem „ani 
wojną, ani pokojem”, „ani życiem, ani śmiercią”, ani „wąską przełęczą czy kładką 
chybotliwą między życiem a śmiercią”, ani „przeżywaniem śmierci, życiem w śmier-
ci, Heideggerowskim Sein zum Tode, umieraniem w życiu” (DBS 39–40). Już ta 
pobieżna charakterystyka pozwala, jak sądzę, określić status konania jako nieroz-
strzygalny – choć bezpośrednio zapowiada ono śmierć, to równocześnie stale odra-
cza jej nadejście, jakby skazane było na niedo-konanie. Chciałbym jednak postawić 
tezę nieco radykalniejszą i potraktować konanie nie tyle jako nierozstrzygalne, ile 
jako nierozstrzygalność par excellence, rozumianą – w analogii do gestów Derridy 35 
– jako swoiste imię własne nierozstrzygalności, przynależne powojennej poezji Wata 
i strukturyzujące ją w sposób nie zawsze oczywisty, ale niezbywalny, zarówno ze 
względu na swą częstą frekwencję, jak i ze względu na swe aporetyczne działanie.

Poetyckiego opracowania tematu „konania” dokonuje wiersz Czym jest? Czym-
że?, niemal dokładnie powtarzający przytoczoną charakterystykę, przynoszący też 
jednak kilka dodatkowych wskazówek:

Agonia nie jest śmiercią ani nie jest życiem.
Więc czym jest, czym? Ha! to powiedzieć trudno.

s k i, Chiazm. W: Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura. Bydgoszcz 1997. Za tym badaczem 
podążam w swojej interpretacji figury chiazmu.

34 Zob. też medyczny opis choroby, do którego odwołuje się większość opracowań twórczości Wata: 
W. D u d z i ń s k i, Aleksander Wat opisuje swe schorzenie neurologiczne. „Wiadomości Lekarskie” 
1989, nr 10.

35 Derrida – jak wiadomo – nie aplikował nierozstrzygalności do tekstów z  z e w n ą t r z, ale odnaj-
dował ją w samych tekstach („farmakon” u Platona, „suplement” u Rousseau, „parergo” u Kanta, 
„hymen” u Mallarmégo itd.).
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Ma własne terytorium śród granic nie strzeżonych
(sto razy przebiegałem je w bandzie przemytników, 
w krzykliwej ich hałastrze, śród twarzy kolorowych,
na których mży pochodnia miedzianie i sino).
Ma własne panoramy i szczyty w wiecznych śniegach,
skąd widać mórz gorących lawę i okręty,
flotylle ich tańczące w niedocelowych rondach
na falach, z których każda umiera nim się rodzi,
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]

Agonia nie jest śmiercią, ani życiem nie jest,
ani Sein zum Tod mądrego Heideggera,
nie życiem też jest w śmierci i nie jest śmiercią w życiu,
nie walką ich, choć walkę po grecku oznacza,
agonia nie jest w życiu śmierci przeżywaniem
i nie do śmierci życia przygotowywaniem,
i nie jest w lagrach śmierci życia zakładnikiem,
ani „między” – między zgonem a prze-życiem.

Czym więc, czymże?
Agonia jest-że pogód pogodą szczytową?
Tylko kontemplacją i identyfikacją?
Nieśmiertelności ziarnkiem w tym lichym naczyniu?
Czołem jaśniejącym z oplotów wawrzynu?
Czymże? Czym jest?... [PZ 192]

Status „konania” okazuje się zatem dalece ambi- lub nawet poliwalentny. Po 
pierwsze, wymyka się ono wszelkim jednoznacznym ujęciom, wszelkiej logice bi-
narnej. Nie sposób określić go w schemacie „albo–albo”, bliżej byłoby mu raczej do 
schematu „ani–ani”. Po drugie, można o nim mówić wyłącznie językiem apofatycz-
nym – mnożącym paradoksy, nie odsłaniającym jednak strukturalnej tajemnicy 36 
„konania”, nie docierającym do jego istoty. Po trzecie wreszcie, „konanie” byłoby 
czymś radykalnie permanentnym, procesualnym (pomimo że monotonnym, atro-
ficznym), niewyczerpywalnym: nijak nie można go do-konać, po-konać poprzez  
s-konanie, wpędza więc ono podmiot w specyficzny żywot „nieumarły”, widmowy, 
dziwny stan „już nie” / „jeszcze nie”: podmiot konający nie należy już całkiem do 
porządku życia, ale też nie wpisuje się w porządek śmierci 37; nie bytuje również 
pomiędzy nimi.

Dlaczego wszakże w utworze Czym jest? Czymże? „konanie” zostało przemia-
nowane na „agonię”? Na pierwszy rzut oka słowo to radykalizuje wymowę wiersza 
– agonia to przecież proces umierania bezpośrednio poprzedzający śmierć; lecz 

36 „Tajemnicę” ujmuję tutaj w rozumieniu dekonstrukcyjno-radykalnohermeneutycznym – jako pewien 
strukturalny, niezbywalny, nie dający się odkryć, odczytać, „scałościować” warunek możliwości 
(i jednoczesnej niemożliwości) wszelkiego doświadczenia, wszelkiej interpretacji. Zob. na ten temat 
np. J. D e r r i d a, Szibbolet dla Paula Celana. Przeł. A. D z i a d e k. Bytom 2000. – J. D. C a p u-
t o, More Radical Hermeneutics. On Not Knowing Who We Are. Bloomington–Indianapolis, Ind., 
2000.

37 Także określenia „nieumarłości” i „widmowości” pojmuję tu na sposób Derridiański. Zob. J. D e r-
r i d a, Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka. Przeł. T. Z a ł u s k i. 
Warszawa 2016. Zob. też A. M a r z e c, Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna 
ponowoczesności. Warszawa 2015.
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u Wata – jak wiemy – do śmierci nie dochodzi. Z jednej strony, pozbawia więc on 
to pojęcie znaczenia medycznego, z drugiej zaś – poprzez zaprzeczenie figury ety-
mologicznej – zawiesza jego związek z walką, zmaganiem się, wysiłkiem. Owszem, 
owa walka w  j a k i ś  s p o s ó b  w agonii się dokonuje, ale niemożliwe okazuje się 
ich utożsamienie. Zawodzi tu w ogóle jakikolwiek język pojęciowy: agonia ma włas- 
ne terytorium, całkowicie odmienne, absolutnie inne od znanej nam przestrzeni, 
uporządkowanej racjonalnie. 

Terytorium to jest paradoksalne: z lodowatych szczytów gór rozpościera się 
widok na gorącą lawę mórz, po których okręty krążą bezcelowo, nie zmierzając ku 
żadnemu określonemu telosowi. Fale owych mórz umierają, zanim się narodzą. 
Przede wszystkim jednak, jak wynika z wiersza, terytorium konania-agonii nie 
oddzielają od innego świata (a może: innych światów?) szczelne granice: wtrącenie 
parentetyczne „(sto razy przebiegałem je w bandzie przemytników, / w krzykliwej 
ich hałastrze, śród twarzy kolorowych, / na których mży pochodnia miedzianie 
i sino)” dokonuje wyraźnego podważenia podziału na wnętrze (agonii) i zewnętrze 
(poza-agonii). Implikuje to wprawdzie, że granice da się przekraczać w obu kierun-
kach naraz, więc, z jednej strony, sama agonia anektować może terytoria dotąd 
przez nią nie naznaczone, ale też – z drugiej – podmiot agonii bynajmniej nie jest 
skazany na absolutną samotność: granic nikt nie strzeże, istnieją pewne wyrwy, 
szczeliny, otwory, przez które do quasi-świata agonii dostają się „przemytnicy”... 

A gdyby powołać się na inną etymologię, kolejną komplikację statusu agonii? 
Agōnía – walka o zwycięstwo w zawodach; wysiłek; strach’. Owszem, ale też: agōn – 
zebranie’. A zatem: obecność kogoś poza mną samym? Jakaś społeczność? Jakiś 
kontakt ze światem zewnętrznym 38? Takie ujęcie, z jednej strony, wskazywałoby 
na pewną wspólnotę ludzkiego losu, wyrażającą się w powszechności cierpienia. 
Z drugiej wszakże – co istotniejsze – podkreślałoby, że samotność w cierpieniu nie 
ma charakteru bezwzględnego, że cierpiące ciało niekoniecznie musi być szczelnie 
zamknięte we własnym bólu. Oto otrzymujemy pierwszy sygnał zniesienia podzia-
łu na wnętrze i zewnętrze, być może nie tak optymistyczny jak w fenomenologii 
Merleau-Ponty’ego („Miazga tego, co zmysłowe, jego nieokreśloność, nie jest niczym 
innym, jak pojednaniem w nim tego, co »wewnątrz«, i tego, co na »zewnątrz«, za-
gęszczonym kontaktem z samym sobą” 39), ale przecież niosący pewną nadzieję na 
przekroczenie „granicy skóry”, by posłużyć się (niejednoznaczną, jak się okazuje) 
metaforą Barańczaka. Choć więc nie wiemy, czym jest agonia – wiersz kończą 
przecież pytania nierozstrzygalne, zawieszone przez wielokropek – to dostajemy 
całkiem sporo sugestii, na czym polega jej aporetyczne działanie. Jak objawia się 
ono w pozostałych wierszach Wata? Bardzo podobną charakterystykę konania 
przynosi utwór [Tu nie istnieje przestrzeń ni wola…]:

 Tu nie istnieje przestrzeń ni wola
 tu jest tylko nie-czas, bez-wola
 nie-nic i bez-rzecz – miraż i kamień –
 anty-energia w próżni omamień.

38 Zob. W. K o p a l i ń s k i, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Wyd. 22. 
Warszawa 1994.

39 M e r l e a u - P o n t y, Widzialne i niewidzialne, s. 265.
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 Tu jest tylko tautologicznie
 nigdy i zawsze i bez-ustawicznie.
 Nic nie powstało, nic nie zniszczeje.
 Nic się nie stanie, nic się nie dzieje.

 Tu ja nie jestem ja ani nie-ja
 tu nie postanie nigdy nadzieja
 nie ma tu ruchu ani spoczynku
 nie ma odejścia, nie ma ratunku

 tu jest tylko bez-chęć i bez-sens
 tu jest tylko bez-głos i bez-deń.
 Nie ma wyroku. Nie ma oskarżeń.
 Oko nie widzi. Ręka nie karze. [PZ 183–184]

Analogicznie jak w utworze Czym jest? Czymże? konanie określone zostaje tu 
za pomocą pojęć inkongruentnych, wzajemnie się wykluczających. Mnożące się 
w wierszu paradoksy zmierzają – znów – do podważania logiki binarnej, wskazują 
na to, że konanie wymyka się jednoznacznym ujęciom, tak jakby mieściło się ono 
w zupełnie odmiennym porządku: poza czasem i przestrzenią, poza wolą, w jakiejś 
anty-energii, sugerującej marazm, bezwolność, całkowite ustatycznienie. Rzec by 
można, że konanie wyłącza ze świata, wymusza na podmiocie pasywność: poza 
powstawaniem i niszczeniem, poza „dzianiem się”, poza ruchem i spoczynkiem. 
Pozornie więc przynosi stabilizację, jakby chroniło przed upływem, zmiennością, 
rozproszeniem. Ale przecież – oto nierozstrzygalność – podmiot nie wkracza w ko-
naniu w żaden świat istotowy. Przeciwnie: pozór monotonii skrywa za sobą rady-
kalną procesualność, nieskończoność, niedomknięcie; konanie dzieje się wciąż 
i wciąż, „nigdy i zawsze i bez-ustawicznie”. Jest beznadziejne w tym sensie, iż nie 
daje nadziei na to, że w końcu się do-kona, że nastąpi wreszcie odejście, ratunek. 
Żaden wyrok nie zapada, na podmiot nie spogląda żadne Oko transcendentalnego 
sędziego, nie wznosi się nad nim żadna karząca ręka – konanie okazuje się nieule-
czalne, niezbywalne.

„Ja” z jednej strony i „ja” z drugiej strony granicy skóry

Przyjrzyjmy się jednemu z najczęściej cytowanych utworów autora Ciemnego świe-
cidła – wierszowi o incipicie „W czterech ścianach mego bólu...”:

W czterech ścianach mego bólu 
nie ma okien ani drzwi. 
Słyszę tylko: tam i nazad 
chodzi strażnik za murami. 

Odmierzają ślepe trwanie 
jego głuche puste kroki. 
Noc to jeszcze czy już świt? 
Ciemno w moich czterech ścianach. 

Po co chodzi tam i nazad? 
Jakże kosą mnie dosięgnie, 
kiedy w celi mego bólu 
nie ma okien ani drzwi? 

I-6.indd   116 2018-03-14   12:28:28



PATRYK SZAJ   Dotkliwe wiersze Aleksandra Wata 117

Gdzieś tam pewno lecą lata 
z ognistego krzaka życia. 
Tutaj chodzi tam i nazad 
strażnik – upiór z ślepą twarzą. [PZ 175]

W pierwszej kolejności uwagę zwraca regularny, monotonny tok rytmiczny 
wiersza (czterostopowiec trocheiczny). Niemal matematyczna precyzja i symetria 
budowy utworu, wsparta dodatkowo licznymi paralelizmami, ma – jak twierdził np. 
Dziadek 40 – charakter mimetyczny: monotonny rytm utworu niejako odzwierciedla 
monotonny rytm bólu, wpędzającego podmiot w stan bezczasowości, w wieczne 
„teraz” tępego, niezmiennego, permanentnego cierpienia, którego absurdalność 
podkreślają pojawiające się w wierszu epitety: „ślepe trwanie”, „głuche puste kroki”, 
„Ciemno w moich czterech ścianach”, „ślepa twarz”. Ból podmiotu doprowadzony 
jest do skrajnej postaci – oto bowiem śmierć zaczyna się jawić jako nadzieja na 
wyzwolenie z cierpień fizycznych. Dominująca w utworze metaforyka celi, czterech 
ścian, braku okien i drzwi, wskazuje zaś na całkowite wyobcowanie podmiotu ze 
świata. 

W tym kierunku podąża większość odczytań wiersza. Dla Barańczaka stanowił 
on modelowy przykład pisarstwa „wsobnego”: ascetycznego, samozamkniętego 
w sztywnej, regularnej formie homologicznej względem cierpienia cielesnego, przy-
wodzącej na myśl „monotonny rytm kroków więźnia od ściany do ściany” 41. Ostat-
nia intuicja badacza nie jest jednak całkiem trafna – z treści utworu wynika prze-
cież co innego: ów monotonny rytm odmierzają kroki strażnika, nie więźnia, który 
wydaje się raczej wsłuchiwać się w nie bezwolnie, jakby leżąc bezczynnie na pryczy. 
To pozornie niewielkie przesunięcie akcentu okaże się istotne dla dalszej lektury. 

„Zamknięcie doskonałe, absolutne wyłączenie” uwydatniają także obie inter-
pretacje autorstwa Pietrych. W monografii o Wierszach śródziemnomorskich ba-
daczka utożsamiała ciało z zamkniętą monadą, podkreślając całkowitą opozycyjność 
„hermetycznego uwięzienia” w ciemnym, monotonnym bólu i zewnętrznego świata, 
w którym czas płynie harmonijnie, wyznaczany przez niemal Boski („ognisty krzak 
życia”) porządek 42. Odczytanie to zostaje właściwie powtórzone w książce Co poezji 
po bólu?: ból-ciało-cela tworzy „najszczelniejsze z więzień”, całkowicie odgrodzone 
od tego, co na zewnątrz. Co ciekawe jednak, autorka (inaczej niż Barańczak czy 
Dziadek) podkreśla nie mimetyczny czy homologiczny charakter regularnego metrum 
utworu, ale – odwrotnie – jego opozycyjność wobec cierpienia: „ja” umysłu zostaje 
oddzielone od „ja” cierpiącego ciała, „jasność myśli, klarowność słowa, moc nazy-
wania postawione zostają wobec ciemności, »niemoty« cierpiącego ciała. Słowo 
sytuuje się na antypodach cielesności, chce być jej przezwyciężeniem i zaprzecze-
niem” 43. 

Podobnie wszakże jak w przypadku propozycji Barańczaka, niezbędne wydaje 
mi się dokonanie pewnej korekty w interpretacji Pietrych. Badaczka pisze bowiem, 
że ciało-monada nie ma możliwości fizycznego kontaktu z drugim ciałem-monadą, 

40 D z i a d e k, wstęp, s. XLII–XLIV.
41 B a r a ń c z a k, op. cit., s. 35.
42 P i e t r y c h, O „Wierszach śródziemnomorskich” Aleksandra Wata, s. 93–97.
43 P i e t r y c h, Co poezji po bólu?, s. 81–82.
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lecz „zgodnie z poglądami Leibniza, zachowuje jedynie dar postrzegania innej mo-
nady: strażnika śmierci” 44. W perspektywizmie Leibniza – zapewne tak, ale czy 
u Wata? Przecież podmiot wiersza wyraźnie mówi: „Słyszę tylko”, przecież strażnik 
chodzi „za murami”, przecież „Ciemno w moich czterech ścianach”, przecież „W czte-
rech ścianach mego bólu / nie ma okien ani drzwi”! Niewiele tu miejsca dla wzroku, 
spojrzenia, widzenia 45.

Im dłużej obcujemy z utworem [W czterech ścianach mego bólu...], tym więcej 
pojawia się wątpliwości: homologia cierpienia i jego zapisu czy ich antynomia? Kro-
ki więźnia czy kroki strażnika? Widzenie czy tylko słyszenie strażnika? I wreszcie: 
absolutne zamknięcie czy jednak – pewne otwarcie, które sugerowałyby np. analizy 
pojęcia „rytmu” dokonane przez Dziadka 46, a także wyraz „szczelina”, jakim w swo-
jej interpretacji posłużył się Piotr Śliwiński 47? Słowem, czy można interpretować ów 
wiersz w kategoriach (zdroworozsądkowych, samonarzucających się) opozycji ho-
mologii i antynomii, widzenia i słyszenia, a przede wszystkim – wnętrza i zewnętrza?

„Geometryczny” charakter utworu, będącego jakby graficznym obrazem sze-
ścianu celi-cierpienia, nie ujednoznacznia bynajmniej odczytania. Wiersz Wata 
jawiłby się raczej jako to, co Maurice Blanchot nazywał „pismem katastrofy”, sta-
nowiącym – zgodnie z interpretacją Caputo – właśnie jej „u c i e l e ś n i e n i e” 
(AE 182), wraz z wszelkimi tego konsekwencjami. Jeśli zatem katastrofa flesh po-
ciąga za sobą jego wywłaszczenie z racjonalnego porządku logosu, to i wiersz chro-
ni jej idiom przed klasyfikacją, „wydarza się nie jako wydarzenie nadające [jej 
określone] znaczenie, lecz jako wydarzenie utrwalające [jej] pamięć”, jako – równo-
czesne – „zapisywanie katastrofy wydarzające się w samym jej sercu i branie sobie 
do serca pamięci o niej [a re-cording of a disaster]” (AE 183). Czy implikuje to nie-
możliwość jakiejkolwiek interpretacji? Bynajmniej. Interpretacja taka – aby odpo-
wiedzialnie odpowiedzieć na wezwanie płynące z wnętrza katastrofy flesh – musi 
wszakże zdać sprawę z całego zawikłania radykalnohermeneutycznej sytuacji.

W tym kontekście chciałbym nieco uważniej przyjrzeć się występującej w wier-
szu postaci (postaci?) strażnika. Kim (czym?) on jest? Pietrych słusznie podkreśla 
jego „natrętną obecność”, która jednak – odnotujmy – ma dość paradoksalny cha-
rakter. Czy rzeczywiście możemy mówić o pełnej o b e c n o ś c i? To znaczy – czy 
strażnik znajduje się w „tu i teraz” sytuacji lirycznej, czy j e s t  obecny w wierszu? 
Czy zachodziłaby tu fenomenologiczna relacja naoczności? Status strażnika wyda-
je się raczej co najmniej problematyczny: sprawuje on przecież kontrolę nad więź-
niem z  z e w n ą t r z  celi. Czy wszakże – w związku z tym – wolno go utożsamić 
z figurą zewnętrza? Oczywiście: nie, głuche kroki nadzorcy odmierzają ślepe trwa-
nie w e  w n ę t r z u  czterech ścian bólu, nie upływ czasu w świecie zewnętrznym. 
Literalnie (fizycznie?) postać (?) ta przebywa więc poza celą, jednak strukturalnie 

44 P i e t r y c h, O „Wierszach śródziemnomorskich” Aleksandra Wata, s. 96.
45 To samo podkreśla P. Ś l i w i ń s k i  (Wiersz, szczelina w bólu. W zb.: Elementy do portretu. Szkice 

o twórczości Aleksandra Wata. Red. A. C z y ż a k, Z. K o p e ć. Poznań 2011, s. 324): „Zauważmy, 
że wzrok, zajmujący w sensorium pozycję królewską, nie ma tutaj zastosowania, a i słuch zostaje 
ograniczony”.

46 Zob. D z i a d e k, Projekt krytyki somatycznej, s. 24: „Ciało emituje rytmy i znaki, jest źródłem 
życia i nieśmiertelności. Rytm staje się pośrednikiem pomiędzy ciałem piszącym i czytającym”. 

47 Ś l i w i ń s k i, op. cit.
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(duchowo?) przynależy do zamkniętego świata samego podmiotu. Nie koniec na 
tym: jeśli rzeczywiście cierpiące ciało byłoby najszczelniejszym z więzień, jeśli rze-
czywiście „W czterech ścianach [...] bólu / nie ma okien ani drzwi”, to strażnik 
okazałby się figurą redundantną, hiperboliczną, tautologiczną. Po cóż bowiem 
w ogóle pilnuje więźnia, skoro z najszczelniejszego z więzień nie da się uciec? Właś- 
nie: czy na pewno się nie da?

Istnieje kusząca możliwość odpowiedzi na to pytanie, która identyfikowałaby 
strażnika ze śmiercią, jak czyni w swojej interpretacji Pietrych, powołując się na 
atrybut kosy 48. W tej perspektywie powrócilibyśmy do odczytania sugerującego 
brak szansy na wydostanie się z kręgu cierpienia, rozpościerającego się tak daleko, 
że nie potrafi go przerwać nawet śmierć, eksterioryzowana ku radykalnemu zewnę-
trzu („Jakże kosą mnie dosięgnie, / kiedy w celi mego bólu / nie ma okien ani 
drzwi?”). Interpretacja ta zresztą w ciekawy sposób wychodziłaby naprzeciw Der-
ridiańskim analizom niemożliwego „daru śmierci”: daru, którego nie da się „przeżyć”, 
„doświadczyć”; absolutnego kresu, który – wbrew intencjom Martina Heideggera – 
nie jest najbardziej ostateczną możliwością bycia, gdyż niejako nie przynależy już 
do samego podmiotu 49. W tym sensie rzeczywiście wykluczone byłoby utożsamianie 
śmierci z wyzwoleniem z zamkniętej spirali cierpienia, bo po prostu nie doświad-
czano by jej w ten sposób. Sytuację jeszcze bardziej komplikuje jednak ostatnia 
strofa wiersza: oto bowiem zaistniało kolejne zakwestionowanie podziału na wnętrze 
i zewnętrze – wszak strofa pierwsza zapewniała nas, że strażnik chodzi „za murami”, 
teraz zaś czytamy: „T u t a j  chodzi tam i nazad” 50. Co więcej, w wygłosie utworu 
strażnik niespodziewanie pojawia się w ścisłym sensie tego słowa, uobecnia się, 
pozwalając na określenie swego wyglądu: „upiór z ślepą twarzą”. Ale skoro „upiór”, 
to przecież nie „śmierć”. Jak słusznie zauważa Śliwiński –

Strażnik jest paradoksalny, jak w wielkiej przypowieści Franza Kafki Przed prawem. Jeśli jednak 
u Kafki mamy do czynienia z przejściem, które najpierw nie zostaje rozpoznane jako przejście właśnie, 
a potem przestaje kogokolwiek obchodzić, to u Wata na odwrót – to strażnik nie może wejść do środka, 
gdyż pilnuje zamkniętego. W rezultacie staje się coraz bardziej upiorem, nie tyle śmiercią, co na pół 
ożywionym nieboszczykiem. Złudą? Pozorem? Formą bez treści? [...] Jeśli strażnik jest śmiercią, to 
zamknięcie jest – jak ona – ostateczne, jeśli jednak jest upiorem, to być może wszystko, czego doświad-
czamy w bólu, może wydać się względne i stać się odwracalne 51.

Paradoksalny czy raczej aporetyczny? Na pół ożywiony nieboszczyk czy raczej 
„żywot nieumarły”? Śmierć, upiór? A może „konanie” – figura nierozstrzygalności 
pisarstwa Wata? To konanie, które – przypomnijmy – nie jest ani życiem, ani śmier-
cią, ani życiem w śmierci, ani przeżywaniem śmierci, ani śmiercią w życiu; które 
wydaje się właśnie czymś „upiornym” czy „widmowym”; które odgranicza podmiot 
od świata, ale też pozostawia granice niestrzeżone. Czy zatem wiersz [W czterech 
ścianach mego bólu...] wolno odczytać jako utwór o aporetycznym statusie konania, 
o podważaniu przez nie binarnej opozycji: wnętrze–zewnętrze? Czy strażnik-konanie, 

48 P i e t r y c h, O „Wierszach śródziemnomorskich” Aleksandra Wata, s. 95. Poza śmiercią badaczka 
sugeruje też możliwość utożsamienia strażnika z mityczną postacią Chronosa.

49 J. D e r r i d a, The Gift of Death. Transl. D. W i l l s. Chicago 1996.
50 Podkreśl. P. S.
51 Ś l i w i ń s k i, op. cit., s. 325.
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nie znajdujący się ani na zewnątrz („normalne” życie), ani wewnątrz (ból podmiotu), 
ale będący raczej warunkiem (nie)możliwości tej stale niedo-konującej się opozycji, 
zaświadcza właśnie o tym: o „absolutnym zamknięciu” cierpiącego ciała, lecz również 
o szczelinach, chwilach otwarcia, o ruchu ku innemu, „odsiebności”, przesączaniu 
się wnętrza przez „granicę skóry”, a także – o inkorporowaniu świata zewnętrznego 
przez skórę? Lub też inaczej – czy zachodzi tu podwójna chiazmatyczna inwaginacja: 
nie ma żadnego strażnika granicznego / strażnik jest figurą graniczną?

w perspektywie radykalnohermeneutycznej ujawniałoby się głównie owo wyraź-
ne pęknięcie: cierpiące ciało to przecież – być może przede wszystkim – otwór/otwo-
ry, ciało fizjologiczne, przez które sączą się wydzieliny, płyny ustrojowe, odchody, 
wszystko to, co Julia kristeva określiła mianem abiektu – wszelkie cielesne sprze-
ciwy wobec dyktatu czystego, bezcielesnego, punktowego kartezjańskiego Cogito, 
zdające sprawę z ludzkiej przygodności, przypadkowości, skończoności 52, „prze-
kraczające podział na wnętrze i zewnętrze i zarazem niedające się w pełni zapisać 
znaczeniami” 53. wszystko to, co właśnie – jak stwierdzał Ricoeur – warunkuje status 
osoby: 

„cierpię-jestem”, bez żadnego „ergo”, jak w słynnym „Cogito, ergo sum”. Nie ma miejsca na kartezjańskie 
„metodyczne wątpienie”. zredukowany do cierpiącego „ja”, jestem żywą raną 54. 

ale ciało, cierpiące ciało intymne, to również – daleko bardziej – przeciwieństwo 
otworu, to nieprzekraczalna „granica skóry”, mur/cela oddzielająca od świata i in-
nych oraz uniemożliwiająca im wniknięcie w cudze cierpienie. Nie sposób przekro-
czyć owej granicy, nie zadając ciału gwałtu: poprzez reifikację, poprzez obezwład-
niające spojrzenie przemieniające ciało w przedmiot poznania, jak dzieje się np. 
w dyskursie medycznym 55, czy nawet poprzez dotyk, na który flesh jest szczególnie 
wrażliwe. Jak uniknąć tego gwałtu? Jak dotrzeć do cierpiącego ciała tak, aby od-
powiedzialnie odpowiedzieć na jego wezwanie? Jak odpowiedzieć na „konanie” 
podmiotu wata, jednocześnie nie wdzierając się w nie, nie raniąc go p r z e n i k l i-
w y m  spojrzeniem, nie zawłaszczając go? 

o takim wdzieraniu się bólu w szczelną granicę skóry, a przez to – czynieniu 
z ciała rany-otworu, czytamy np. w jednym z Nokturnów: 

Bólu przyjście gdy stuka w kość moją jak w drzwi. 
Jak los. kościanym palcem póki się nie poddam. 
póki nie otworzę. [pz 189] 

i tu mamy do czynienia z rozpadem opozycji: wnętrze–zewnętrze, tym razem 
jednak wyraźnie waloryzowanym negatywnie: ból redukuje podmiot do flesh, po-

52 koncepcję kristevej tak komentuje M. B a k k e  (Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kultu-
rowych wizji cielesności. poznań 2000, s. 26): „podmiot zawsze stoi nad otchłanią narodzin i śmier-
ci, początku i końca, zbawienia i potępienia, abject zaś łączy go z tym wszystkim, czego ratio się 
wystrzega, czyli z rozpadem, przypadkowością i śmiercią; abject zaciera więc jasne granice między 
właściwym i niewłaściwym, czystym i pokalanym”.

53 A. ł e b k o w s k a, Somatopoetyka. w zb.: Kulturowa teoria literatury. 2. Poetyki, problematyki, 
interpretacje. Red. T. w a l a s, R. N y c z. kraków 2012, s. 114.

54 P. R i c o e u r, Filozofia osoby. przeł. M. F r a n k i e w i c z. kraków 1992, s. 56.
55 zob. M. F o u c a u l t, Narodziny kliniki. przeł. P. p i e n i ą ż e k. warszawa 1999.
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zbawiając go niezbywalnego prawa każdego body: intencjonalności. Gramatyka 
w tym przypadku zwodzi: to nie – wywłaszczony ze sprawczości – podmiot otwiera 
„drzwi kości”. Sprawcą działania jest raczej ból – dola, przed którą nie ma ucieczki. 
Personifikacja bólu niepokoi także z powodu swojej ambiwalencji: z jednej strony, 
„kościany palec” stukający w „kość” mógłby sugerować jakieś zespolenie podmiotu 
z bólem, przyswojenie go, zinterioryzowanie, z drugiej jednak – obraz ten odsyła 
(znów) do klasycznego wyobrażenia śmierci. Z trzeciej jeszcze, otwarcie drzwi cia- 
ła przed bólem opisane tu zostało w sposób bardzo somatyczny, uwypuklający 
właśnie – przede wszystkim czy może: tylko? – cielesny wymiar podmiotu.

Jednym z wierszy najmocniej akcentujących somatyczną stronę bólu jest  
Oda III, w której wszakże – podkreślmy – obok cierpienia pojawia się również per-
spektywa pozytywna – doświadczanie skórą przyjemności zmysłowych: 

nic, co ze skóry jest, nie było mi obce, nic, co z jej materii zniszczalnej, psowanej przez czas i gwałt, nic, 
co z jej energii niedozniszczenia. I czystej pomimo wszystkich erozji jej i hańb. [...] Skórą w smrodniach 
tiurem i szpitali byłem wciąż z wami, jeszcze skórą współ-czując, współbrzmiąc, współcierpiąc z cier-
pieniami waszych skór. [...] W skórze jest biada moja, wielka, bardzo wielka biada, w skórze przypie-
kanej, kaleczonej, co dzień od nowa oranej bólem ogniowym od pierwszego zaranka poprzez niekończą-
cy się obszar pustych chwil do najpóźniejszego wieczora [...]. [PZ 315–316]

To, co somatyczne, cielesne, zmysłowe, urasta w owym poemacie prozą do 
rangi najbardziej fundamentalnej konstytucji ludzkiego bycia-w-świecie. Podmiot 
utworu zapewne zgodziłby się z konstatacją Ricoeura, że posiadanie ciała jest pod-
stawowym wyznacznikiem bycia osobą, uzupełniłby jednak to stwierdzenie dopo-
wiedzeniem, iż właśnie posiadanie ciała determinuje również słabość kondycji 
osoby. To bowiem ciało/skóra doświadcza bólu, kaźni, tortur, choroby. To ciało 
wpędza osobę w radykalnohermeneutyczną sytuację niepewności poznawczej, za-
łamywania się sensotwórczych projektów, ciągłej konstytucji i dekonstrukcji pod-
miotu. Posiadanie ciała – czy też bycie ciałem – wskazuje na najbardziej faktyczny 
wymiar cierpienia, którego podmiot doświadcza tu i teraz, a które dopiero w dalszej 
kolejności implikuje rozmaite spekulatywne refleksje, jakich również przecież nie 
brak w poezji Wata. Tymczasem jednak cierpienie doświadczane „na żywo” (i do 
żywego), niezapośredniczone przez żadną reprezentację kulturową, jest czystym 
chaosem, nie dającym się wpisać w jakikolwiek racjonalny porządek. Wskazywała 
na to Pietrych, akcentując enumeracyjną budowę poematu: 

Ta niekończąca się enumeracja [...] jest mówieniem, nazywaniem, określaniem bez możliwości 
ostatecznego nazwania, dookreślenia, dopowiedzenia. To proces, który nigdy zakończyć się nie może, 
bo to, co jest do przekazania, jest niewypowiadalne 56.

Nad skórą – ową przepuszczalną granicą, owym (ze)wnętrzem – nadpisują się 
zatem dopiero wszelkie potencjalne sensy, projekty, pojęciowe doprecyzowania. Ów 
„organ multisensoryczny” 57 zdolny jest doświadczyć całego bogactwa istnienia – od 
skrajnego, rozdzierającego bólu po zmysłową rozkosz – a jednocześnie nie pozwa- 
la w pełni zapisać się znaczeniami. Podwójny „ruch” skóry, o którym w Projekcie 
krytyki somatycznej pisze Dziadek: ruch „od” (podmiotu ku światu) i „do” (wnę- 

56 P i e t r y c h, Co poezji po bólu?, s. 98–99.
57 D z i a d e k, Projekt krytyki somatycznej, s. 60.
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trza podmiotu ze świata) 58, warunkuje jej nierozstrzygalność, a także nieostatecz-
ność nadbudowujących się nad nią doświadczeń istnienia. Uprawnione byłoby 
zatem – jak sądzę – twierdzenie, że pełni ona w poezji Wata funkcję „archiskóry”, 
„archi-zasady” w sensie, jakie nadał temu określeniu Derrida: ogólnej – preonto-
logicznej i prelogicznej – „przestrzeni inskrypcji”, warunkującej zarówno możliwość 
wpisywania się w nią znaczeń, jak i ich nieostateczność 59. Takie rozumienie skóry 
nie tyle pozwalałoby uniknąć aporii, jakie rodzi twórczość Wata, ile tłumaczyłoby, 
skąd te aporie się biorą, dlaczego są w niej niezbędne i dlaczego jest ich tak wiele.

Działanie tej swoistej „archi-zasady” w poezji Wata zauważał np. Tomas Venc-
lova, który, podkreślając ambiwalentną postawę autora Wierszy śródziemnomorskich 
względem języka, a więc z jednej strony nieufność wobec słów, z drugiej zaś zafa-
scynowanie ich materialnością, stwierdzał: „ciało i język zdają się podlegać tym 
samym prawom i mają, jak się wydaje, doskonale podobną naturę” 60. Zaświadcza 
o owym działaniu jednak przede wszystkim sam Wat, u którego odnaleźć można 
bardzo „derridiańskie” wypowiedzi na temat otwartej, zmysłowej „natury” języka. 
Wyróżnia się tu szczególnie zapis z Kartek na wietrze:

U f n o ś ć: mowa (logos) jest jedynym społecznym (ja+ty) wehikułem prawdy.
N i e u f n o ś ć: słowa kłamią myśli, myśl kłamie Bytowi.
M i ł o ś ć: radość, jaką daje najpierw zmysłom, potem inteligencji, sama materia języka [...].
N i e n a w i ś ć: opór materii słownej, niewspółmierność słów z idealnym (w głowie poety) ich proto-

typem.
A d o r a c j a: wtajemniczenia w transcendent, które otwiera przed poetą (przed wtajemniczonym) 

każde słowo, nawet znaki przestankowe.
O d r a z a: lichota wszelkiej mowy wobec transcendentu.
M i ł o ś ć  –  n i e n a w i ś ć: poeta dzieckiem mowy i transcendentu, chciałby poślubić mowę, za-

mordować transcendent, niekiedy odwrotnie. [DBS 297]

Czyż nie odnajdujemy tu swoistej wrażliwości dekonstrukcyjnej – wrażliwości 
na materialność słów, na nierozstrzygalności wpisujące się we wszelkie opozycje 
binarne (ufność–nieufność, miłość–nienawiść, adoracja–odraza) i przemieszczające 
je w stronę myślenia quasi-transcendentalnego, w którym pragnienie transcenden-
tu wciąż jest podminowywane przez świadomość uwięzienia w języku? 

Dotkliwość

Właśnie z powodu aporetycznego statusu flesh nie odnajdziemy w wierszach au-
tora Mojego wieku żadnych projektów racjonalizacji cierpienia polegających na 
wtłaczaniu go w binarne schematy metafizyczne, takie jak „ciało–dusza”, „zmysło-
we–duchowe”, „zmysłowe–racjonalne” itp. Przeciwnie, podmiot Wata wyraźnie 
staje po stronie ciała, nawet jeśli ceną za ową – jak ją można określić – radykalną 
uczciwość egzystencjalną jest bezradność i rozpacz. Spójrzmy np. na wiersz Inwo-
kacja:

Jak długo jeszcze wytrzymasz 
 moje biedne ciało? 

58 Ibidem.
59 D e r r i d a, O gramatologii, s. 29–58. Zob. też M a r k o w s k i, Efekt inskrypcji.
60 V e n c l o v a, op. cit., s. 98.
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Jezus jest twoim Bogiem 
 cierpiące ludzkie ciało. 
Wszystka moc jest w tobie 
 słabe ludzkie ciało. 
Wszystek gnój jest w tobie 
 święte ludzkie ciało. 
Wszelka czułość jest k’tobie 
 okrutne ludzkie ciało. 
Jak długo jeszcze wytrzymasz 
 moje stare ciało? 
Dano ci nadzieję zmartwychwstania 
 błogosławione ludzkie ciało, 
w radość wiekuistą 
 ciesz się ciało, 
bólu. Wiekuistego. [PZ 350–351]

Utwór odwraca tradycyjną perspektywę: nadzieja na zmartwychwstanie zosta-
je odsunięta na rzecz wiekuistości bólu, utożsamienia jedynie z Chrystusem cier-
piącym 61. Ból okazuje się nieskończony, nie da się z niego wydostać za pomocą 
wiary w jakąś transcendencję. Nie pomaga także przywoływanie na świadków 
rozmaitych – jak je nazwała Małgorzata łukaszuk – egzystencji sobowtórzych, 
podzielających los cierpiącego podmiotu Wata 62. Podobnie dzieje się np. w wierszu 
Trochę mitologii, w którym „ja”, choć odczuwa własne cierpienie jako noszenie na 
piersi koszuli Nessosa, to jednak nie jest Heraklesem, nie potrafi utożsamić się 
z mitycznym herosem, a próba neutralizacji negatywnego działania bólu za pomo-
cą sensotwórczej opowieści ponosi klęskę. Każde cierpienie jest bowiem radykalnie 
pojedyncze, idiosynkratyczne, niepowtarzalne. Dlatego jedyna próba nadania mu 
jakiegokolwiek znaczenia musi być skierowana ku zdrowemu ciału (body), które 
podejmie płynące z niej wezwanie do zobowiązania. Tak można odczytać początek 
czwartej części Wierszy somatycznych:

Ty śpisz, a ja konam. 
Wyście spali, ja konałem – [...] 
Wyście spali, a ja konałem. 
Tyle konań, pokonań, 
odkonań, rozkonań, tyle zaklinań, rozkochań 
na wolnym ogniu nie-usta-ją-ce-go 
dokonywania 
ciała. [PZ 372–373]

Konanie znów jest tu dookreślane i znów – chciałoby się rzec – „odokreślane”: 
rozpisanie go na ciąg wyliczeń wskazuje tyleż na inwencyjność podmiotu pragną-
cego uchwycić jego „istotę”, ile na nierozstrzygalność samego procesu, który jawi 

61 Utożsamienie z Chrystusem c i e r p i ą c y m, ale nie z m a r t w y c h w s t a ł y m, to osobne, bardzo 
ważne dla W a t a  zagadnienie. Autor Wierszy śródziemnomorskich powracał do niego wielokrot- 
nie – wystarczy przywołać w tym kontekście trzeci z Trzech sonetów (PZ 183), zawierający wyjątkowy 
– nie tylko w literaturze polskiej – obraz Chrystusa, który o d m a w i a  zmartwychwstania, dopóki 
wszyscy ludzie nie zostaną wyzwoleni z bólu i śmierci.

62 M. ł u k a s z u k, „…i w kołysankę już przemieniony płacz…” Obiit… Natus est w poezji Aleksandra 
Wata. Londyn 1989, s. 82.

I-6.indd   123 2018-03-14   12:28:28



ROZPRAWY I ARTYKUłY124

się jako przyszpilanie, przygważdżanie, pozbawianie podmiotu siły (po-konanie), 
ale też jako ruch „odsiebny”, skierowany ku Innemu (od-konanie) lub jako „powsta-
wanie z martwych” (raz jeszcze: od-konanie), a wreszcie jako odroczenie, r o z- 
s u n i ę c i e  (roz-konanie), czyli – jak mówi Derrida – „wykładnik nieredukowalne-
go wnętrza, a jednocześnie ruchu, przemieszczenia, które oznacza nieredukowalną 
odmienność”, które „znamionuje to, co od siebie odchyla, przerywa wszelką tożsa-
mość dla siebie, wszelkie skupienie punktowe na sobie, wszelką homogeniczność 
dla siebie, wszelką wewnętrzność dla siebie” 63. Roz-konanie – roz-sunięcie? Wy-
-wnętrzanie? A przy tym: ruch nieskończony, na co wskazuje nie tylko oksymoro-
niczny epitet „nie-usta-ją-ce dokonywanie”, ale także jego zapis, oddzielający po-
szczególne sylaby (choć nie w sposób ortodoksyjny) dywizem? Czy owo nie-usta-
-wa-nie moglibyśmy potraktować jako graficzny znak nieumarłości, specyficznego 
stanu pomiędzy „już nie (życiem)” a „jeszcze nie (śmiercią)”? Jeśli wszystkie te in-
tuicje są słuszne, to „nie-usta-ją-ce dokonywanie ciała” rzeczywiście okazać się 
musi „nieustające”, czyli nieskończone, uniemożliwiające pełne zapisanie cierpią-
cego ciała sensami. Zaświadczają o tym także inne utwory Wata. Oto kilka próbek: 
„droga długiego konania” z pierwszego Nokturnu (PZ 189) i noc, która „nie skona” 
z Nokturnu trzeciego (PZ 191), „śmierć [...] nieustanna, nie-ostateczna” z drugiej 
części Kaligrafii (PZ 206), „wieczne konanie” z piosenki staruszki w czwartej części 
Pieśni wędrowca (PZ 278). Flesh bowiem nie jest żadną arché, żadną zasadą, isto-
tą, esencją, ale właśnie ich antyfenomenologiczną redukcją: „amorficzną bez-zasa-
dą, elementem przygodności, dezorganizacją, załamaniem się, nierozstrzygalnością, 
[...] anarchią zamieszkującą cielesne arché” (AE 209–210).

Wszystko to stanowi jednak zarazem warunek pewnego otwarcia flesh, roz-
-konania – roz-sunięcia kierującego się ku Innemu. Kim jest owo „ty”, kim są owi 
„wy”, do kogo zwraca się podmiot Wierszy somatycznych zaświadczający o swoim 
nieustającym cierpieniu? I dlaczego owo „ty”, owi „wy” śpią? Sytuacja wydaje się 
dość klarowna: tekst metaforycznie odwołuje się do sceny samotnej modlitwy Chry-
stusa w Getsemani, „opuszczonego” przez apostołów, którzy zapadli w sen. Jeśli 
jednak czytać ów utwór w planie parabolicznym i utożsamić jego podmiot z ocze-
kującym na ukrzyżowanie Chrystusem, to czyż apostołem – owym śpiącym „ty” –  
nie jestem aby ja sam? Ja – czytelnik poezji Wata, zmagający się z jej aporiami? 
I czy – właśnie – poezja ta nie stanowi wezwania do przebudzenia z letargu, z bez-
-refleksyjności, nie-przytomności zdrowego ciała? 

Czy cierpienie – dola całego świata – nie wyznacza pewnej wspólnoty ludzkich 
(i nie tylko) doświadczeń? Czy z wnętrza jego nieredukowalnej idiosynkratyczności 
nie wydobywa się ruch zwracający się w stronę Innego? Viktor Frankl pisał przecież, 
że jest ono „czymś ludzkim, w pewnym sensie najbardziej ludzkim” 64. Jest więc 
tym, co wszystkich nas łączy, lecz nie na sposób metafizyczny (nie stanowi żadnej 
„natury”, esencji, istoty człowieka), ale właśnie etyczny: to współodczuwanie bólu, 
to powszechność bólu determinuje odpowiedź na zobowiązanie. Współczucie to 
wszakże – jak zasadnie podkreśla Caputo, wskazując na jego łacińską etymologię: 
„com-passio” – współcierpienie, cierpienie we wspólnocie, cierpienie jako wspólny 

63 D e r r i d a, Pozycje, s. 76, 91.
64 V. F r a n k l, Homo patiens. Przeł. R. C z e r n e c k i, J. M o r a w s k i. Wyd. 3. Warszawa 1984, s. 12.
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los, który wszyscy podzielamy. Ów wspólny los nie oznacza jednak możliwości 
całkowitego utożsamienia się z cudzym ciałem odczuwającym ból 65. Każde cierpie-
nie jest bowiem pojedyncze i niepowtarzalne. Odpowiedzialnie na nie odpowiedzieć 
to nie zawłaszczyć je w utożsamiającym schemacie, ale oddać szacunek jego idio-
synkratyczności, jego imieniu własnemu. Dlatego właśnie etyczna lektura cielesno-
ści wymaga przekroczenia paradygmatu wzroku ku paradygmatowi dotyku. I dla-
tego też wiersze Wata – pisane „z” bólu i „pomimo” bólu 66 – chciałbym określić 
mianem „dotkliwych”. Żeby zaś wyjaśnić, na czym owa „dotkliwość” polega, pragnę 
wprowadzić – na koniec – dwa konteksty 67.

Gadamer w zapiskach ze swych wykładów estetycznych pt. Aktualność piękna 
twierdził, że doświadczenie dzieła sztuki nie polega na prostym przekazywaniu czy 
przenoszeniu sensu, gdyby bowiem tak było, dzieło sztuki utraciłoby swą jednost-
kowość i zostało podporządkowane jakiemuś sensowi ogólnemu. Tymczasem – do-
kładnie na odwrót – „zawsze jesteśmy nieprzygotowani, zawsze bezbronni wobec 
przemożnej siły dzieła” 68, a jego doświadczenie – jak czytamy z kolei w Prawdzie 
i metodzie – „bywa przede wszystkim bolesne i nieprzyjemne” i polega na przeżyciu 
„tego, »czego nie można się już pozbyć«” 69. Inaczej rzecz ujmując, doświadczenie 
dzieła sztuki jest – to już esej Estetyka i hermeneutyka – doświadczeniem „poraże-
nia przez sens tego, co powiedziane” 70. Owo „porażenie” w niemieckim oryginale 
ujęte zostało jako „Betroffenheit”, w którym to słowie słychać również czasownik 
„treffen” – trafiać’; i jego stronę bierną: „betroffen werden” – być trafionym, ugo-
dzonym, uderzonym’. Doświadczenie dzieła sztuki okazuje się zatem doświadczeniem 
odwołującym się ściśle do zmysłu dotyku. Co więcej, analogiczne sformułowania 
odnajdziemy u Caputo, który pisze, że w zobowiązaniu ciało jest „pobudzone” przez 
flesh, a także „poruszone [moved]” przez Innego, zmobilizowane do działania i na-
wet – dokładnie – „dotknięte [touched]” czyimś cierpieniem (AE 216–217). 

Zapisać ciało bowiem – nie: pisać o ciele, ale właśnie: pisać ciało – to, jak prze-
konuje Nancy, dotknąć go w tekście, zaburzyć opozycję tekstu i poza-tekstu, to 
otworzyć się na kontakt: „w piśmie zdarza się tylko to, tyle że na obrzeżach, na 
granicy, na skraju – tam, gdzie przestaje już ono być sobą” 71. I tam też możliwe jest 
dotknięcie sensu, czyli – jak komentuje tę kwestię Dziadek – „zarówno wyczulenie 
na znaczenia słów (mnożące się w nieokiełznany sposób [...]), jak i zaangażowanie 
ciała w akt pisania” 72.

65 Zob. J. D. Caputo, Radical Hermeneutics. Repetition, Deconstruction, and the Hermeneutic  
Project. Bloomington–Indianapolis, Ind., 1987, s. 259.

66 Zob. P i e t r y c h, Co poezji po bólu?, s. 80.
67 Zob. P. S z a j, Śledzenie (śladów) sensu. Tekst i lektura w hermeneutyce ponowoczesnej. „Forum 

Poetyki” 2017, nr 1/2.
68 H.-G. G a d a m e r, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto. Przeł. K. K r z e m i e n i o-

w a. Oprac. przekładu, red. E. N o w a k o w s k a - S o ł t a n. Warszawa 1993, s. 50.
69 H.-G. G a d a m e r, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przekł., wstęp B. B a r a n. 

Warszawa 2004, s. 485–487.
70 H.-G. G a d a m e r, Estetyka i hermeneutyka. Przeł. M. ł u k a s i e w i c z. W: Rozum, słowo, dzieje. 

Szkice wybrane. Wybór, oprac., wstęp K. M i c h a l s k i. Wyd. 2. Warszawa 2000, s. 138.
71 J.-L. N a n c y, Corpus. Przeł. M. K w i e t n i e w s k a. Gdańsk 2002, s. 12. Do Nancy’ego odwołuje 

się także P i e t r y c h  (Co poezji po bólu?, s. 100–101).
72 D z i a d e k, Projekt krytyki somatycznej, s. 65.
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Wiersze Wata są więc ze wszech miar „dotkliwe”. Po pierwsze dlatego, że wska-
zują na konieczność etycznej lektury, która nie będzie się kierować postawą wzro-
kocentryczną, zmieniającą cierpiące ciało w neutralny przedmiot przedstawienia, 
lecz podejmie próbę odpowiedzialnej odpowiedzi na wyrażane przez nie „pragnienie 
dotyku”, kontaktu z Innym. Cierpienie bowiem przede wszystkim wystawia na 
spojrzenie, to zaś reifikuje ciało, unaoczniając skrywaną nędzę, obnażając je z jego 
kruchych zabezpieczeń. O ile bowiem „Szanujący się kościotrup / nigdy nie poka-
zuje się / nago. / Tkanka tłuszczowa jego / ubraniem. Także mięśnie. I skóra, 
cudna skóra” (PZ 344–345), o tyle cierpienie i śmierć odzierają go z szat godności. 

Po drugie, wiersze Wata są dotkliwe dlatego, że dotyk jest najuczciwszym ze 
zmysłów, za który jednak płaci się cierpieniem, jak pisał Andrzej Franaszek, ko-
mentując poezję Zbigniewa Herberta 73. „Dotkliwość” więc wskazuje na własną 
ambiwalencję, ostrzegając przed przerodzeniem się współczucia w dotyk bolesny, 
w agresywne wtargnięcie we wnętrze cierpiącego flesh, wzmagając tym samym 
odpowiedzialność etyczną 74.

Po trzecie, wiersze Wata są dotkliwe ze względu na swą nierozstrzygalność, 
strukturalne niedo-konanie, przez co powielają podstawową aporetyczność „nieda-
jącej się w pełni zapisać znaczeniami” skóry i noszą wszelkie znamiona „tekstów 
logoreicznych”: „tekstów niemożliwych – zarówno od strony tego, który opowiada, 
jak i z perspektywy odbiorcy” 75, d o t k l i w i e  piętnując niezamkniętością wszelkie 
próby ich całościowej lektury. 

Wreszcie po czwarte i najważniejsze, są one dotkliwe, gdyż trafiają nas w czu-
ły punkt, poruszają, a przez to poruszenie – „znieswajają”, prowokują do wyjścia 
ku Innemu, do przekroczenia dzielącej nas odeń odległości. W ten sposób stają się 
wezwaniem do zobowiązania, które Caputo ujmuje w dwuznacznym sformułowaniu 
„ready to be overtaken” 76: stanowi ono tyleż gotowość do bycia przejętym p r z e z 
Innego (do bycia przezeń wywłaszczonym z indywidualnych przesądów, postaw, 
przekonań), ile gotowość do bycia przejętym I n n y m  (do odpowiadania na jego 
wezwanie/wyzwanie). Zobowiązanie, jak dowodzi amerykański filozof, nie jest bo-
wiem czymś, co „posiadam”, ale raczej czymś, co „mnie posiada”, co wydarza się, 
zanim w ogóle się na nie zgodzę, wiążąc mnie i wywłaszczając ze mnie samego, 
prowokując ruch w stronę „cielesnej sceny”, na której manifestuje się wezwanie/
wyzwanie. Właśnie dlatego „dotkliwość” zobowiązania okazuje się skandalem dla 
„ja” – dla autonomicznego, egologicznego podmiotu (AE 6–8). Tym samym przekra-
cza ona podział na wnętrze i zewnętrze, dokonując ruchu analogicznego do tego, 
z którym mamy do czynienia w wierszach Wata. Owo przekroczenie jest zawsze 
czymś z gruntu etycznym: stanowi chiazmatyczną wymianę między body a flesh. 
Wiersze dotkliwe prowokują do takiej odpowiedzialnej odpowiedzi na doświadczenie 

73 A. F r a n a s z e k, Ciemne źródło. (O twórczości Zbigniewa Herberta). Londyn 1998, s. 193. 
74 Warto może w tym kontekście przypomnieć, że książka Cz. M i ł o s z a  Świadectwo poezji, której 

jednym z bohaterów jest Wat, nosi podtytuł Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku. 
Miłosz nie akcentuje wszakże – przynajmniej w tej książce – somatycznego charakteru owych do-
tkliwości.

75 Zob. A. U b e r t o w s k a, Shoah i niespełniona obietnica opowieści. W zb.: Narracja i tożsamość. 
Red. W. B o l e c k i, R. N y c z. T. 1: Narracja w kulturze. Warszawa 2004, s. 254.

76 C a p u t o, More Radical Hermeneutics, s. 175.
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cierpiącego ciała, flesh, wobec którego my, czytelnicy, bodies, dźwigamy ciężar 
zobowiązania. Odpowiedzi, która brzmieć może jedynie: „Oto jestem” (AE 22–23).

A b s t r a c t

PATRYK SZAJ Adam Mickiewicz University, Poznań

ALEKSANDER WAT’S ACUTE POEMS

The article takes up a thought over one of the most vital theme of Aleksander Wat’s post-war creativity, 
namely suffering. The notion is set into the context of radical hermeneutics of John D. Caputo who in 
his philosophy distinguishes between b o d y  (healthy body) and f l e s h  (a suffering one). Wat’s subject 
is seen by the author as flesh which issues a moral challenge to body – the reader. Interpretation is 
organised around “acuteness” of Wat’s texts – moving ones, calling for ethical commitment (how to 
responsibly respond to suffering?), and at the same time radically ambiguous, sense-forming, hetero-
geneous (how to remain fair against their complexity?). In the course of interpretation the phenomenon 
of dying is scrutinised, and it is viewed as an insolvability that structures Wat’s entire post-war poetry 
and that conditions its aporetic nature. 

I-6.indd   127 2018-03-14   12:28:28



I-6.indd   128 2018-03-14   12:28:28



Pamiętnik Literacki CIX, 2018, z. 1, PL ISSN 0031-0514

DOI:10.18318/pl.2018.1.7

JAKUB SKURTYS Uniwersytet Wrocławski

„NIEPRZEKRACZALNA JEST BARIERA CIAŁA” UCIELEŚNIENIA ADAMA 
WAŻYKA*

Gdy spojrzeć na dzieje polskiej awangardy z perspektywy filozoficznej, kluczowym 
dla całej nowoczesności problemem będzie kwestia podmiotu i jego relacji: ze świa-
tem, z językiem, z sobą samym; podmiotu narażonego na wpływ depersonalizujących 
czynników socjologicznych i psychoanalitycznych 1. Ta walka o tożsamość przeło-
żyła się oczywiście również na obraz ciała, które, kolokwialnie mówiąc, z awangar-
dowych praktyk nie wyszło cało. Odarte z metafizycznej aury poprzedniej formacji, 
dekomponowane, deformowane, groteskowo przekrzywiane (Roman Jaworski), 
usztuczniane, poddawane manekinizacji (Bruno Schulz), spacyfikowane albo prze-
ciwnie: otwarte na doznania (Bruno Jasieński, Anatol Stern), odzyskujące mięsistość 
(Julian Przyboś) i „bebechowatość” (Witkacy), nieustannie wymykające się proce-
sowi racjonalizacji (Aleksander Wat) – ciało przewinęło się przez awangardę Dwu-
dziestolecia międzywojennego jako ważny czynnik rewolucyjny. Po pierwsze, dez-
automatyzowało przekaz poetycki i zaprzeczało zbyt dosłownie rozumianej katego-
rii mimesis; po drugie, odzyskiwało analogie między pracą fizyczną a działalnością 
literacką 2, pozwalając artystom wrócić z wyżyn ideowych w sferę politycznej praxis. 
Te sposoby „działania” metaforyką somatyczną przełożyły się też na refleksję teo-
retyczną, wypełniły manifesty i zapiski, często czynione po latach i przybierające 
postać gorzkich rozrachunków, jak Dziwna historia awangardy Ważyka czy Mój 
wiek Wata. 

Zwykliśmy myśleć o ciele nowoczesnym jako o elemencie dychotomii, o ciele 
przeciwstawiającym się, opierającym się albo poddającym się pracy świadomości, 
silnego podmiotu, który każdorazowo musi się z ciałem zmierzyć, wpierw przezwy-

* Tekst powstał w ramach grantu „Nauka chodzenia”. Świadomość późnonowoczesna w metapoetyc-
kich wypowiedziach przedstawicieli polskiej neoawangardy lat 60. i 70., realizowanego z programu 
NPRH 2013/2014 (nr 11H 13 0651 82).

1 Zob. np. B. S i e n k i e w i c z, Poznawanie i nazywanie. Refleksja cywilizacyjna i epistemologiczna 
w polskiej poezji modernistycznej. Kraków 2007. Mniej filozoficznym, za to bardziej socjoliterackim 
konceptem, wedle którego przeprowadzono najciekawsze podziały w obrębie modernizmu, będzie 
kwestia autonomii – zob. J. O r s k a, Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie 
w Polsce. Kraków 2004. – P. B ü r g e r, Teoria awangardy. Przeł. J. K i t a - H u b e r. Red. nauk. 
K. W i l k o s z e w s k a. Kraków 2006.

2 Zob. np. J. P r z y b o ś, „Poiein” – znaczy: robić. W: Zapiski bez daty. Warszawa 1970.
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ciężyć je, potem zaś pogodzić się z nim lub skapitulować wobec niego 3. Kluczowe 
pytanie dotyczyłoby teraz tego, w jaki sposób przebiegała owa refleksja w myśli 
„postawangardowej” bądź to u twórców, którzy brali bezpośredni udział w między-
wojennych ruchach, a z czasem zmuszeni byli przewartościować swój dorobek 
z dawnych lat (Ważyk, Wat, Czesław Miłosz, Tadeusz Peiper, Przyboś), bądź też 
u takich, dla których była to tradycja najbardziej aktualna, zmuszająca dopiero do 
wypracowania własnego stanowiska (jak Tadeusz Różewicz, Marian Jachimowicz, 
Stanisław Czycz lub Witold Wirpsza). Czy w ogóle coś uległo zmianie? Czy wraz 
z przedefiniowaniem znaczenia Wielkiej Awangardy, kolejnymi odejściami ideowy-
mi, a potem powrotami do niej nastąpiło u wspomnianych twórców przesunięcie 
z dychotomicznego rozumienia na bardziej płynne, powiedzmy: późnonowoczesne, 
w którym ciało nie stanowi już obciążonego platońsko-chrześcijańską winą, grzesz-
nego pojemnika dla duszy?

Dotąd wiele takich uwag poczyniono i wcale nie dotyczyły one w pierwszej ko-
lejności poezji, ale właśnie metaliterackich tekstów, w których najklarowniejsze 
okazywało się to, co przepracować próbowała następnie poetycka praxis. Najoczy-
wiściej byliby wybrani w tym wypadku autorzy borykający się z ciałem przez całe 
życie, tematyzujący je już od początku twórczości, potem zmuszeni włączyć do 
swoich zainteresowań również własny proces chorowania i starzenia się. Sporo 
dowiedzieliśmy się o Wacie, m.in. dzięki studiom Adama Dziadka 4, nasuwają się 
tu też psychosomatycznie udręczony, „schizoanalityczny” Peiper 5 oraz perypate-
tyczny Przyboś 6, ucieleśnieni i rozpatrywani w kontekście swoich uwag o soma-
tycznym uwikłaniu literatury 7. W niniejszym szkicu interesować mnie będzie jednak 
postać mniej oczywista – Ważyk, zarówno ze względu na jego własny stosunek do 
awangardowej młodości, jak i na rolę ciała, które zaledwie śladowo, niby echo, 
nawiedza teksty tego autora. W przeciwieństwie do wymienionych poetów – nigdy 
nie napisał on szkicu, w którym problematyzowałby tę kwestię wprost. Z pewną 
nienachalną oczywistością cielesność przewija się przez jego pisma z lat powojen-
nych, odgrywa znaczącą rolę w eseistyce, rzadziej natomiast – w odniesieniu do 
twórczości z lat dwudziestych XX wieku – pojawia się w wierszach (choć i przed 
wojną takich utworów było relatywnie niewiele).

Ważyk to w pierwszej kolejności poeta świadomości, poeta stricte nowoczesny 
w tym rozumieniu nowoczesności, które nacisk kładzie na podmiot i jego walkę 

3 Wnikliwą analizę różnorakich użyć teorii somatycznych (głównie ponowoczesnych) do interpretacji 
poezji nowoczesnej przedstawiła B. P r z y m u s z a ł a  w rozprawie Szukanie dotyku. Problematyka 
ciała w polskiej poezji współczesnej (Kraków 2006). Zob. też A. F i l i p o w i c z, Sztuka mięsa. So-
matyczne oblicza poezji. Gdańsk 2013.

4 A. D z i a d e k, Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata. Katowice 1999.
5 Zob. A. K. W a ś k i e w i c z, „Woń rzeźni i róż”. O erotyce Tadeusza Peipera. W: W kręgu „Zwrotnicy”. 

Studia i szkice z dziejów Krakowskiej Awangardy. Kraków–Wrocław 1983. – J. F a z a n, Od meta-
fory do urojenia. Próba patografii Tadeusza Peipera. Kraków 2010. – J. G r ą d z i e l - W ó j c i k, 
„Jesteśmy czuli”. Polisensoryczność jako strategia poetycka polskich futurystów. W zb.: W kręgu 
literatury i języka. Red. M.  M i c h a l s k a - S u c h a n e k. Gliwice 2012.

6 Zob. Z. Ł a p i ń s k i, „Psychosomatyczne są te moje wiersze”. (Impuls motoryczny w poezji Juliana 
Przybosia). „Teksty Drugie” 2002, nr 6.

7 Zob. np. P r z y b o ś, Zapiski bez daty. – T. P e i p e r, Poezja ciała. W: Tędy. – Nowe usta. Oprac., 
red. T. P o d o s k a. Przedm., koment., nota biograf. S. J a w o r s k i. Kraków 1972.
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z językiem o utracony/odzyskany świat. „Umysł – oschły, talmudyczny” – przylgnę-
ło doń nieprzychylne określenie, ukute przez Artura Sandauera 8. Można odnieść 
wrażenie, że coś w ciele Ważyka zdematerializowało się, że jest ono problematyzo-
wane niechętnie, powierzchownie, że zwykle przykrywa je kostium, ubranie, rola 
społeczna, a jeśli już wychodzi z szafy, nie jest ani (to skrajne przykłady) prężącym 
muskuły ciałem Przybosia, ciałem poety-zdobywcy i jego transgresyjnie „malinową 
sutką” 9, ani też ciałem szczególnie umęczonym, które służy jako świadectwo nie-
ludzkiej historii XX wieku (jak stało się to choćby u Wata). Nie, Ważyk z pozoru nie 
ma ciała. Jego wiersze dotyczą problemów świadomości, odbywa się w nich walka 
między umysłem buchaltera i rewolucjonisty, między „szarym człowiekiem” a dzia-
łaczem polityczno-kulturalnym, ale nie między namiętnie doświadczającym „sen-
sorem” a zwięzłym kronikarzem rzeczywistości. Mimo wszystko przecież pisał: 
„jestem jak radio gadam wieloma głosami” (W 25) 10, i chciał rejestrować przepływ 
mowy świata. Zwróćmy jednak uwagę, jak zręcznie wyzbyto się ciała i tutaj, jak 
podstawiono za nie coś innego: radio, czyli maszynę, która pełnić zaczyna funkcje 
sensora miast tego, co pierwotnie organiczne i naturalne.

Ale ciała pozbawiają Ważyka także wszystkie wpływowe interpretacje, które od 
początku skupiały się bądź to na alternatywnym wobec Peipera modelu świadomo-
ści w wierszu, bądź też na relacji między językiem a światem – jako arbitralnej, 
zakodowanej i poszukującej przyległości (ewentualnie zapośredniczonej w micie) – do 
czego przyczynił się zresztą sam poeta poprzez swoje rozprawy o cybernetyce i wer-
sologii 11. Ciekawie wyeksponowała ten temat właściwie tylko Dorota Walczak-De-
lanois, poświęcając mu cały rozdział napisanej przez siebie monografii. Z niejedną 
uwagą badaczki można dziś polemizować, przede wszystkim z tym, że wspólnym 
punktem widzenia objęła ona Ważyka, Kurka i Brzękowskiego, co sprawia, że indy-
widualność twórcza zaciera się w czymś na wzór trzeciej drogi rodzimej awangardy 
– między ciałem „Zwrotnicy” a ciałem futurystów 12. Z wieloma jednak wypada też 
się zgodzić, zwłaszcza z typologią cielesności, ze spojrzeniami z perspektywy ciała 

  8 A. S a n d a u e r, Byłem... Warszawa 1991, s. 97.
  9 J. P r z y b o ś, Róża (II). W: Sytuacje liryczne. Wybór poezji. Wstęp, wybór E. B a l c e r z a n, A. L e-

g e ż y ń s k a. Koment. oprac. A. L e g e ż y ń s k a. Wrocław 1989, s. 362. BN I 266.
10 Skrótem W odsyłam do: A. W a ż y k, Wagon. Wiersze. Warszawa 1963. Ponadto stosuję w artyku-

le jeszcze takie skróty na oznaczenie innych dzieł tego autora: Dz = Dziwna historia awangardy. 
Warszawa 1976; K = Kwestia gustu. W: Eseje literackie. Warszawa 1982; WP = Wybór poezji. Wstęp 
J. T r z n a d e l. Warszawa 1967; Z = Zdarzenia. Warszawa 1977. Liczby po skrótach wskazują 
stronice.

11 Zob. J. T r z n a d e l, Wątpiący i empiryczny. W: Róże trzecie. Szkice o poezji współczesnej. Warsza-
wa 1966. – M. Z i e l i ń s k i, Powrót do Inkipo – Adam Ważyk. W zb.: Poeci Dwudziestolecia 
międzywojennego. Red. I. M a c i e j e w s k a. Warszawa 1982. – M. B a r a n o w s k a, Surrealna 
wyobraźnia i poezja. Warszawa 1984, rozdz. Geometryczne fantazje nowej logiki (Ważyk). – 
W. K r z y s z t o s z e k, Mit niespójności. Twórczość Adama Ważyka w okresie międzywojennym. 
Warszawa 1985. – T. B r z o z o w s k i, Orientacja wizualno-plastyczna w twórczości poetyckiej 
Adama Ważyka. Szczecin 1994. – M. D e l a p e r r i è r e, Polskie awangardy a poezja europejska. 
Studium wyobraźni poetyckiej. Przeł. A. D z i a d e k. Katowice 2004, s. 230–253. – A. K l u b a, 
Autoteliczność, referencyjność, niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939). Wrocław 
2004, rozdz. 4: Poezja mitu kratylejskiego Adama Ważyka. 

12 D. W a l c z a k - D e l a n o i s, Inne oblicze awangardy. O międzywojennej poezji Jana Brzękowskiego, 
Jalu Kurka i Adama Ważyka. Poznań 2001, rozdz. 4: Wobec ciała. Ostatnio konieczność przemyślenia 
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ożywiającego (jako elementu metaforyki czy tropu animizacji), ciała ożywionego, 
martwego i śniącego. Niewątpliwie ma także rację badaczka, gdy pisze, analizując 
słynną Aortę, że u Ważyka „ciało i miasto funkcjonują razem dyskretniej i ciekawiej 
[niż u Kurka – J. S.]. W jego cielesnych obrazach ukrywa się zawsze jakaś głębsza 
myśl filozoficzna [...]” 13. Ta dyskrecja zwraca uwagę szczególną, bo autor Labiryntu – 
również ten z interpretacji Walczak-Delanois – rzadko wprost tematyzuje ciało, 
a jeśli już, włącza je w kontekst symboliczny: mody, nowoczesności, erotyzmu, 
przestrzeni. Innymi słowy, ciało służy Ważykowi jako narzędzie poetyckie i filozo-
ficzne, zwykle zresztą nie jest jego własnym ciałem, lecz ciałem obcym, przedmiotem 
obserwowanym i analizowanym w wierszu lub na wiersz projektowanym (jak we 
wspomnianej Aorcie). Najbardziej trafne wydają się jednak konkluzje Walczak-De-
lanois dotyczące „uprzestrzenniającej” funkcji ciała u autora Wagonu, tej samej, 
która organizować będzie jego metaliterackie refleksje zawarte w esejach:

Ważyk przyznaje zmysłom spore znaczenie w poznawaniu świata. Usiłuje wbrew zaleceniom sur-
realistów objąć poznawane fragmenty intelektualnym uporządkowaniem, nadać im własną formę [...]. 

Podróże cielesne bywają podróżami w przestrzeni i czasie. Ważyk sięga głębiej, odczytuje zmienność 
nastrojów, chłód i żywy temperament, szczęście i smutek 14.

Kluczowym doświadczeniem somatycznym jest dla poety spacerowanie, poko-
nywanie przestrzeni, gdzie ciało służy świadomości jako wehikuł (mniej lub bardziej 
sprawny). Poprzez ciało i dzięki niemu rzeczywiście podróżuje Ważyk w czasie 
i przestrzeni, a jeśli spojrzymy na teksty z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, 
czyli głównie na eseistykę i późne, uklasycznione już wiersze, dostrzeżemy, że oka-
zuje się ono równocześnie miejscem spotkania, swego rodzaju pomostem między 
utraconą przeszłością a oddalającą się, wymykającą się percepcji, widmową teraź-
niejszością. 

W ostatnich latach także Karolina Makieła zwróciła uwagę na miejsce ciała 
w tej twórczości, próbując (może nieco wątpliwie) określić w kategoriach transgre-
sji Ważykową wtórną redakcję tekstów 15. Samo ciało zajmuje ją jednak o tyle, o ile 
stanowi nośnik przekraczania tabu lub reprezentuje formę erotyzmu. Prowadzi to 
wszakże do istotnych i wartych przypomnienia wniosków: 

Erotyzm u Ważyka przybiera formy od bardzo subtelnych obrazów trzymania się za ręce (Skwer), 
aż po sceny orgii pijanych ludzi na ulicy (Noc żelazna), które jednak również p o z o s t a j ą  z a m a s k o-
w a n e  w  z ł o ż o n y c h  m e t a f o r a c h. 

Sfera seksualności była jedną z dziedzin, w której Ważyk zgadzał się z Peiperowskim pseudonimo-
waniem rzeczy 16.

zjawiska awangardy z perspektywy somatycznej postulowała J. G r ą d z i e l - W ó j c i k  (Prospekty 
i ścieżki awangardy. Przypadek Tadeusza Peipera. „Przestrzenie Teorii” 2014, nr 22).

13 W a l c z a k - D e l a n o i s, op. cit., s. 99.
14 Ibidem, s. 116–117.
15 K. M a k i e ł a, Recykling wierszy – transgresje we wczesnej twórczości Adama Ważyka. W zb.: 

Pęknięcia, granice, przemiany. Tożsamościowe transgresje w literaturze XX i XXI wieku. Red. 
J. W r ó b e l. Współpr. A. L a t o c h a, K. M a k i e ł a. Kraków 2013. Najpełniej wątkiem trans-
gresji zajęła się jednak M. C y w i ń s k a  (Manufaktura snów. Rozważania o polskiej poezji nadre-
alistycznej. Warszawa 2007), znajdując dla Ważyka punkt odniesienia w „doświadczeniu 
wewnętrznym” G. Bataille’a, ale ciągnąc go tym samym w stronę surrealizmu.

16 M a k i e ł a, op. cit., s. 70. Podkreśl. J. S.
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Znowu pojawia się ten sam problem, w świetle którego trzeba by raz jeszcze 
przeczytać refleksje poety: nadmierna, wręcz niepokojąca dyskrecja i powierzchow-
ność w przedstawieniu i przemyśleniu metaforyki somatycznej, połączona z celowym, 
psychoanalitycznym przeintelektualizowaniem erotyzmu (wiersze: Najcieplejszy 
oddech, Niedziela, Henryk & Elżbieta).

Doświadczenie – kluczowa dla nowoczesności i niezwykle ważna dla samego 
Ważyka kategoria, zwłaszcza w późnych tekstach z lat sześćdziesiątych i siedem-
dziesiątych – okazuje się przefiltrowane nie przez ciało (i zmysły), ale przez świa-
domość właśnie; nie jest (jak postulował Ryszard Nycz) magmą, otaczającą węższe, 
bardziej specjalistyczne formacje „ja” 17, ale wynikiem pojetycznej pracy umysłu, 
który z czasem coraz głębiej pogrąża się w melancholii, obserwując zmieniający się 
i ulegający entropii świat; ciało nie jest w tym sensie ekstatyczne, lecz esencjalne. 
Pisze Ważyk w Grze i doświadczeniu:

Przez doświadczenie rozumiem to, co z m i e n i a  n a s z e  m y ś l i  i  w y o b r a ż e n i a  o  ś w i e c i e, 
rozumiem także sumę tych zmian, jak również sumę nie zrealizowanych możliwości i straconych złudzeń. 
[...] Siły rządzące ludzkimi losami okazały się ciemne i głęboko irracjonalne. Doświadczenie nowoczesne 
poszerza świadomość, ale nie daje mądrości 18.

Jakże to różne od myślenia Nycza, zanurzonego w Jamesowskim, cielesno-
-pragmatycznym ujęciu doświadczenia (choć jak wiemy z Kwestii gustu, William 
James był znany autorowi Semaforów z lektur jeszcze przedmaturalnych).

Wiersz miał stanowić dla Ważyka raczej model świadomości 19, zapis miał odda-
wać lub – jak dziś byśmy powiedzieli – performować percepcję czytelnika 20, definio-
wanego jako człowiek nowoczesny. Zaakcentowanie tego pierwiastka sprawiło, że 
w twórczości poetyckiej autor Wagonu nie szukał analogii między pracą fizyczną 
i literacką, nie zgłębiał tematu ucieleśnienia, jak choćby Przyboś czy Peiper, nie liczył 
na rewolucję poetycką, która odzyskałaby materialny aspekt słowa (inna sprawa, 
że rewolucję taką przeprowadzał w latach pięćdziesiątych w najbardziej dosłownym, 
fizycznym sensie). Jako wzorowy formalista, od czego, oczywiście, odżegnywał się 
w okresie socrealistycznym, Ważyk również język traktował całkowicie arbitralnie, 
odcinając się od wszelkich etymologicznych i fonetycznych poszukiwań w duchu 
symbolistów, od jakiejkolwiek uniwersalnej koncepcji znaczenia, którego podstawę 
stanowiłyby natura organiczna lub odczucia ewokowane przez język.

A jednak był Ważyk wybornym eseistą, świadomym znaczenia etymologicznego 
i źródeł gatunku, na które sam się powoływał co najmniej dwukrotnie, rozprawę 
o autorze Anhellego tytułując Przemiany Słowackiego. Essay 21 oraz odnosząc się 
w ankiecie do własnej twórczości: „Szukałem nieraz polemiki z rzecznikami dnia 

17 R. N y c z, Literatura: litery lektura. O tekście, interpretacji, doświadczeniu rozumienia i doświadczeniu 
czytania. Z dodaniem studium przypadku „Wagonu” Adama Ważyka. W: Poetyka doświadczenia. 
Teoria – nowoczesność – literatura. Warszawa 2012; Od teorii nowoczesnej do poetyki doświadczenia. 
W: jw.

18 A. W a ż y k, Gra i doświadczenie. W: Eseje literackie, s. 254–255. Podkreśl. J. S.
19 Zob. K r z y s z t o s z e k, op. cit., s. 68: „Utwór literacki stawał się w ten sposób modelem percepcji, 

bardziej komunikatem o sposobie postrzegania świata niż wypowiedzią o tym świecie”.
20 T r z n a d e l  (WP 8) pisał: „To dopiero odbiorca puszcza taśmę, to czytelnik puszcza konia w galop”. 
21 A. W a ż y k, Przemiany Słowackiego. Essay. Warszawa 1955.
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wczorajszego – na scenie albo w essayach. Będę jeszcze próbował. Próbujmy” 22. 
Montaigne’owskie próbowanie się z tematem było więc Ważykowi bliskie i tym 
bardziej musiał sobie zdawać sprawę, że w takim ujęciu pisanie eseju stanowi 
formę doświadczania świata i samego siebie, zmagania się z własnym „ja” w sposób 
najpełniej cielesny 23. Co zatem stało się z ciałem autora Semaforów w powojennych 
latach i jakie miejsce wyznaczył mu on za pośrednictwem swojej bogatej, znacznie 
obfitszej niż poezja, eseistyki? W niniejszym szkicu staram się symbolicznie wycią-
gnąć to ciało z szafy, ukazać założenia i konsekwencje, z jakimi wiąże się soma-
tyczna dyskrecja Ważyka.

Ciało dyskretne

Moje ustalenia nie zmienią oczywiście faktu, że ten piewca nowoczesnej świado-
mości jednak ciało miał, o ciele myślał i mierzył się z nim. Poeta napisał wszak po 
Semaforach tom Oczy i usta, w prozie zaś debiutował Człowiekiem w burym ubraniu, 
a zanim uwierzył w socrealizm, deklarował się już jako radykalny materialista. Ale 
jeśli pomyślimy o somatyczności na wzór rozbuchanych wierszy futurystycznych 
czy organicznych metafor Peipera i Przybosia, znowu znajdujemy w tych tytułach 
unik: albo mowa o odwiecznych narzędziach poznawczych, o organach recypujących 
świat, zarazem najbardziej kulturowo i poetycko przetworzonych (są, owszem, fi-
zyczne, lecz przynależą teraz po części do sfery świadomości 24), albo też o stroju 
jako o czymś, co przykrywa i usuwa w cień cielesność, a na swój sposób okazuje 
się znaczące: określać zaczyna bowiem figurę everymana, człowieka bez konkret-
nego ciała, za to w pełni utożsamionego z rolą społeczną.

Zanim zastanowimy się nad metaliterackimi powojennymi uwagami poety wo-
kół cielesności, fizyczności czy somatyczności oraz ich splotów z literaturą i ewen-
tualnie polityką, warto, żebyśmy spojrzeli na obraz, jaki pozostawił po sobie sam 
Ważyk, gdyż może on się okazać istotny (choć nie kluczowy) dla rozpoznań ese-
istycznych i jego swoistej niechęci do ciała, jako do tematu czy sposobu kodowania 
znaczeń. Jest to, oczywiście, obraz przekrzywiony przez historię, przejaskrawiony, 
popularny głównie dzięki anegdotom i nieprzychylnym pisarzowi świadectwom 
ludzi, z którymi był skonfliktowany w latach pięćdziesiątych. Ale odnajdujemy w tym 
obrazie coś ważnego i piętnującego zarazem, coś, co z gruntu wyklucza myślenie 
o Ważyku w duchu np. wierszy olimpijskich Wierzyńskiego, a zbliża raczej do Le-
śmiana czy Tuwima.

„Ważyk – brzydki twarzyk” – przyjęło się w pewnym okresie przezwisko, ukute 
podobno przez Antoniego Słonimskiego jeszcze przed wojną. Wymowny, podniesio-
ny wręcz do rangi legendy jest obraz poety niewielkiego wzrostu. Wspomina Miłosz: 
„Ważyk był niskiego wzrostu, bardzo brzydki, tak że mówiono »Ważyk – brzydki 

22 A. W a ż y k, Odpowiedź na ankietę. „Odrodzenie” 1949, nr 3, s. 1.
23 Zob. R. S e n d y k a, Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku. Kraków 2006.
24 A jednak W a ż y k  wskazywał wprost na somatyczny charakter tytułu Oczy i usta, diagnozując 

w nim po latach „nadwrażliwość oralną” i „namiętność pochłaniania”, która charakteryzowała, jego 
zdaniem, futurystów: „Sam tytuł tomu w intencji autora oznaczał, że oczami wchłania się świat, 
a ustami wypowiada się go po przetworzeniu, ale fakty poetyckie są szersze od świadomości au-
tora” (Dz 47, przypis 1).
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twarzyk«, ale piękne kobiety znajdowały w nim inne walory” 25. Wzmiankę o prze-
zwisku znajdziemy w wielu jeszcze wspomnieniach (sporo z nich przytaczają Joan-
na Szczęsna i Anna Bikont 26), co świadczy o dużej popularności autora Semaforów 
w środowiskach artystycznych. Publiczności angielskiej przekazała je zaś Marci 
Shore w swojej monografii Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych 
i rozczarowanych marksizmem 27. Równie bezpardonowo wypowiadają się w doku-
mencie filmowym o twórczości Ważyka z cyklu Errata do biografii Jerzy Sito (przy-
pominając docinki na temat głosu i dykcji poety) oraz Ryszard Matuszewski, któ-
rego słowa warto przytoczyć:

Zobaczenie po raz pierwszy Ważyka [...] dało to, z czym się często człowiek spotyka, że czyta wspa-
niałe wiersze, a potem nagle widzi jakiegoś karzełka albo jakąś postać, która zupełnie nie odpowiada 
wyobrażeniom o tym, jak ma wyglądać poeta. Ważyk był brzydki, niskiego wzrostu, w dodatku bardzo 
niewyraźnie mówił, miał bardzo złą dykcję 28.

Nie przebierał też w słowach Zygmunt Hertz, z którego listów do Miłosza wie-
lokrotnie możemy wyczytać najpierw pogardliwy stosunek do autora Semaforów, 
a potem sporą dozę litości i niesłabnącą ironię, skutkującą deminutywami „Ważu-
nio” czy „malutki człowieczek”. Jednak i tu wkrada się echo groteskowości (powo-
jennego już) Ważyka: 

On mnie niebywale śmieszy. Byłem u niego po coś tam: trochę opuszczone spodnie, obcisła ko-
szula wystająca z nich z tyłu, dreptanie po pokoju, puste pudełka po daktylach na kaloryferze, a w nich 
rozmaite gatunki serów („Czy zna pan Rebluchon, dobry ser?” „Zaraz, zaraz chwileczkę” – otwiera pu-
dełeczka, szuka, wyciąga jakieś z rannego pantofla – „czy to ten?”, i pokazuje jakiś zeschnięty kawałek 
sera [...]). Tak mi powiało wschodnią Europą, tak widzę, jak Janka cichym głosem przeklinałaby, 
a Zosia na głos, te wschodnie maniery, ten brud i bałagan, te przydeptane pantofle. A to wszystko razem: 
inteligentne oczy, wiktuały i chichot ma masę dla mnie wdzięku 29. 

Z pewnością możemy stwierdzić (na podstawie anegdot Słonimskiego, Himils-
bacha i innych bywalców „Czytelnika” i SPATiF-u), że w okresie powojennym Ważyk 
uchodził zarazem za „niesłychanie spokojnego” 30, wycofanego człowieka i zapalczy-
wego, autorytarnego dyskutanta, skłonnego do długich monologów, lubującego się 
w ognistych dyskusjach i radykalnych sądach, które nie szły w parze ani z jego 
drobną posturą, ani z charakterystycznym głosem (najbarwniej określonym chyba 
jako „dyszkancik” 31).

Z podobnego czasu pochodzi portret, jaki nakreśliła Ola Watowa, porównując 
dojrzałego już Ważyka z młodzieńczym:

25 Cz. M i ł o s z, Inne abecadło. Kraków 1998, s. 70.
26 J. S z c z ę s n a, A. B i k o n t, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Warszawa 2006.
27 M. S h o r e, Kawior i popiół. Życie i śmierć pokolenia oczarowanych i rozczarowanych marksizmem. 

Przeł. M. S z u s t e r. Warszawa 2008.
28 R. M a t u s z e w s k i, wypowiedź w: Adam Ważyk. Errata do biografii. Reż. A. G a j e w s k i. TVP 2008.
29 Z. H e r t z, Listy do Czesława Miłosza 1952–1979. Wybór, oprac. R. G o r c z y ń s k a. Paryż 1992, 

s. 122.
30 S. K o p e r  (Życie prywatne elit władzy PRL. Warszawa 2015, s. 199), który w swojej towarzysko-

przyczynkarskiej pracy o życiu powojennym poświęcił autorowi Semaforów cały rozdział, pokusił 
się nawet o stwierdzenie: „Złośliwi uważali, że pod względem towarzyskim Ważyk jest osobą zbędną, 
bo nigdy się nie uśmiecha i raczej nie ma poczucia humoru”.

31 K. M a s ł o ń, Kontrapunkty Jonasza Kofty. „Rzeczpospolita” 2011, nr z 16 VII.
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Po tak długiej przerwie zobaczyłam człowieka, którego znałam jako młodzieńca chyba dwudziesto-
letniego. Przychodził do nas. Miał bardzo ładne, niebieskie, jakieś gwiaździste oczy, chociaż zawsze 
uważałam, że „Ważyk brzydki twarzyk”. Dopiero teraz na starość twarz jego nabrała wyrazu. Przy jego 
niskim wzroście – jakaś lwia głowa. Nawet powiedziałam mu to, że ma teraz głowę wieszcza, co sprawi-
ło mu niewątpliwą przyjemność. Śmiał się zadowolony 32. 

To akurat relacja zdecydowanie Ważykowi przychylna, daleka od radykalizmu 
sądów np. Leopolda Tyrmanda 33. Potwierdza ona przy okazji bliską przedwojenną 
znajomość Watów z Ważykiem, na której zatuszowanie Wat potem się oburzał 34. 
Z komentarzy do Kwestii gustu zawartych w korespondencji z Miłoszem nieco więcej 
dowiadujemy się również o jego zdaniu na temat autobiograficznych praktyk Waży-
ka oraz o środowisku, w jakim funkcjonowali obaj twórcy („Adaś – bardzo poetycz-
ny, małomówny, ale nieśmiały, żyjący w swoim świecie, Orcio – syn faktora” 35). 
W kontekście dyskretnej cielesności autora Wagonu zastanawiająca jest jednak 
inna, uczyniona w liście, niewątpliwie trafna uwaga Wata o Kwestii gustu: 

Właściwie to memuary tego, co czytał od dzieciństwa, wyborna asceza, ale oschlejsza, bardziej 
czerstwa od Les Mots Suchar. Podziwu godna robota, godna szojcheta, celnym nożem odcina wszystko, 
co należy do jego prawdziwej biografii osobisto-środowiskowej 36.

Ascetyczna, oschła, preparująca przeszłość, odcinająca konteksty prawdziwej 
biografii, a więc życie pozaliterackie – taka wizja eseistyki Ważyka wyłania się 
z oceny Wata. I równocześnie to właśnie w esejach z Kwestii gustu obserwujemy 
Ważyka jako czytelnika dynamicznego, doznającego wszystkimi zmysłami, przeży-
wającego literaturę w sposób afektywny 37, Ważyka zanurzonego całkiem w litera-

32 O. W a t o w a, Wszystko co najważniejsze... Warszawa 2011, s. 37.
33 W Dzienniku 1954. Wersji oryginalnej L. T y r m a n d a  (Kraków 2011, s. 142–143) padają pamięt-

ne słowa o jednym z zebrań Związku Literatów: „Następnie ludzie w matuzalemowym wieku, 
o powierzchowności koszmarnych karłów i maszkar, jak Adam Ważyk i Melania Kierczyńska, in-
formowali o wiele młodszych i normalnie wyglądających ludzi o tym, co to jest miłość dojrzała, 
czyli proletariacko-partyjna, albo animalistyczna, czyli burżuazyjno-imperialistyczno-amerykańska”.

34 A. W a t  (Korespondencja. Cz. 1. Wybór, oprac., przypisy, posł. A. K o w a l c z y k o w a. Warszawa 
2005, s. 425) notuje: „Wpadłem w osłupienie, gdy czytałem o sobie. Pisze [Ważyk] o mnie tak, 
jakby pierwszy (i ostatni) raz widział mnie na sali recitalu futurystycznego. A przecież już kiedy 
miał 10 lat, bywałem u nich – niemal codziennie, jego brat Tristan, który modelował się na Doriana 
Graya (on i jedna siostra wyróżniali się urodą w tej rodzinie wyjątkowo brzydkich twarzy), był moim 
najbliższym kolegą szkolnym, starsza siostra, wzorująca się ni to na Ifalaji, ni to na dziewicę 
prerafaelicką, starsza od nas o lat kilka, zaręczona ze starawym, brzydkim, nudnym medykiem, 
uwodziła mnie letnimi wieczorami na balkonie, brat Saul pisał sjonistyczne artykuły i wiersze, 
posługując się nie tylko Lindem (to bardzo znane), ale słownikiem gwar Karłowicza i potężnym, 
własnoręcznie dla swego użytku sporządzonym słownikiem rymów. Ojciec był straszny Żyd, wszyscy 
się go bali, na szczęście rzadko wychodził ze swego gabinetu [...]”. Zabawna sprawa, że ten sam 
zarzut pominięcia wystosował A. W a ż y k  (Przeczytałem „Mój wiek”. „Puls” 1987, nr 34, s. 52) 
pod adresem Wata i jego pamiętnika Mój wiek: „Czytając w tej książce wzmianki o sobie, mam 
wrażenie, że jestem postacią z fantasmagorii, a przecież jest prawdą, że zna mnie od dziecka i że 
w latach 1926–28 byliśmy zaprzyjaźnieni. Bardzo to dziwne”.

35 W a t, op. cit., s. 426.
36 Ibidem, s. 425.
37 O somatycznym aspekcie „praktyki czytelniczej” Ważyka pisała wyczerpująco M. K o r o n k i e w i c z 

(Fachowy zwykły czytelnik. „Przerzutnia” 2015, nr 1. Na stronie: http://przerzutnia.pl/wp-content/
uploads/2015/03/6-Koronkiewicz.pdf ádata dostępu: 20 I 2016ñ), odsyłam więc do jej uwag.
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turze, a zarazem koniunkturalnie stwierdzającego, że trzeba dla niej znaleźć w ży-
ciu właściwe, poboczne miejsce. W świetle współczesnych ustaleń teoretycznych 
trzeba by uznać, że dokonuje się tu coś na wzór Nyczowskiej syllepsis: życie fizycz-
ne (bios) jest upozorowanym spektaklem, który odwraca uwagę od ciała literackie-
go (corpus), nadpisującego realną egzystencję 38. „Ubóstwo jego biografii przy rów-
noczesnej wspaniałości bibliografii dobrze unaocznia główną cechę Ważyka: żył 
literaturą i myślą spekulacyjną” – odnotuje kilka lat po śmierci poety biogram 
w „Roczniku Literackim” 39.

Podobny obraz, choć wymagający czytania między wierszami ze względu na 
swój apologetyczny ton i brawurową literackość, utrwaliła Małgorzata Baranowska 
we wspomnieniu Znałam Ważyka hermetycznego:

Idzie w swoim kapeluszu jasnym, wyużywanym do ostateczności, spodnie ze sztruksu koloru 
spaniela złotego, który zgrzeszył z rudym seterem, zrolowane, laska, wszystko, jak było, jak zwykle [...].

Nagle budzę się w okropnym poczuciu winy, że coś nie tak się dzieje. Budzę się i w ostatniej dro-
binie snu rozumiem, co ma mi za złe i co ukrywa. Właśnie, pod tymi masywnie obudowanymi kamieniem 
drzwiami, we śnie wydaje mi się, że to bazalt, Ważyk ukrywa, że umarł 40. 

I tutaj pojawia się znaczące ujęcie, odpowiadające aparycji Ważyka z lat sie-
demdziesiątych: człowieka niskiego wzrostu, w kapeluszu, skromnego i szarzeją-
cego, jakby wycofującego się do wnętrza („dośrodkowego” – rzekłby sam poeta), 
którego ostatnim śladem obecności fizycznej są spacery i flanêuryzm, człowieka 
dyskretnego w swojej materialności aż do granicy, którą staje się symboliczne upo-
zorowanie istnienia.

Czy tym wspomnieniom wolno zaufać? Z pewnością nie należy przykładać do 
nich przesadnej wagi, ale warto zastanowić się nad ich powtarzającymi się kompo-
nentami (charakterystyczny głos, niski wzrost, rola stroju, niewspółmierność gestów 
i aspiracji). W takim sensie legendarne przejście, jakie dokonuje się w wizerunku 
Ważyka w latach czterdziestych, można by nazwać „hipersocjalizacją”, wyzbywaniem 
się ciała, organiczności czy też naturalności na rzecz tego, co kulturowo znaczące 
i oznaczone, a co przemawia zamiast niego. Taką funkcję zacznie pełnić w czasie 
okupacji i niedługo po niej mundur oficerski. Interesujące, w jaki sposób puentu-
je po latach tę przemianę Miłosz: „udało mu się [tj. Ważykowi] wywinąć z podejrzeń 
o trockizm i resztę wojny jakoś przeżyć w Związku, s k ą d  w r ó c i ł  w  m u n d u-
r z e” 41. W korespondencji powojennej odnajdujemy podobne wspomnienia przy-
szłego noblisty: 

Wtedy [tj. w lutym 1945, w Krakowie – J. S.] nagle trafiłem na kogoś w mundurze oficera polskiej 
armii, przybywającego ze wschodu. Był to malutki człowieczek, ogromny nagan obijał mu się o łydki. 
Adam Ważyk! Rzuciliśmy się sobie w objęcia. [...]

[...] od samego początku Ważyk czy Pasternak ważni byli, bo w mundurze, wcale nie że – pisarze 42.

38 Zob. R. N y c z, Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowości w literaturze polskiej ostatniego stulecia. 
„Teksty Drugie” 1994, nr 2. – E. W i n i e c k a, O sylleptyczności tekstu literackiego. „Pamiętnik 
Literacki” 2004, z. 4.

39 Adam Ważyk (1905–1982). „Rocznik Literacki” 1982 (wyd. 1988), s. 754.
40 M. B a r a n o w s k a, Znałam Ważyka hermetycznego. „Twórczość” 1983, nr 8, s. 78.
41 M i ł o s z, op. cit., s. 70. Podkreśl. J. S.
42 Cz. M i ł o s z, Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945–1950. Kraków 2007, s. 510, 545.
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Jeszcze ostrzej (i chyba dość niesprawiedliwie, jeśli idzie o znajomość wojennych 
przejść Ważyka) rozprawia się z nim Gustaw Herling-Grudziński:

Gdy się patrzyło na niego [tj. na Ważyka], nic nie pozwalało przypuszczać, że pod tą małą i niezbyt 
hojnie obdarzoną przez naturę powłoką cielesną kryje się takie kłębowisko snów o potędze. A przecież 
zaledwie znalazł się w 1939 r. we Lwowie okupowanym przez Armię Czerwoną, przeistoczył się natych-
miast w miczurinowskie skrzyżowanie Wielkiego Inkwizytora z mikroskopijnym i złośliwym insektem. 
[...] Po wojnie Ważyk wrócił z Rosji do Polski w mundurze majora i z pistoletem sięgającym do kolan. 
Znowu ferował wyroki, gromił, groził i niby wyżeł w skórze ratlerka węszył na każdym kroku „przemyt-
nictwo ideologiczne” 43.

O tym powojennym „nowym wcieleniu” wspomina też Matuszewski, zauważając 
– podobnie jak Miłosz i Grudziński – że w latach pięćdziesiątych Ważyk „nosił na-
gan większy od siebie”, a przez to „bardzo śmiesznie wyglądał” 44. Dodaje z kolei 
Jacek Bocheński: „Mówił piskliwym głosem, bardzo się mądrzył, zimny besserwis-
ser, guru, rezoner, w związku z głosem i wzrostem wywierał trochę śmieszne wra-
żenie” 45. Utrwala się mimochodem obraz pisarza jako oficera wojskowego, ubrane-
go w mundur i wyposażonego w pistolet (głównie nim wymachiwał); obraz grote-
skowy – karła, który bronią i dystynkcjami nadrabia brak autorytetu 46. Jakkolwiek 
krzywdzący jest to wizerunek, przeszedł do historii literatury, a mundur i falliczny 
pistolet, jako naddane, kulturowe atrybuty, wypierają w nim elementy organiczne 
czy somatyczne.

„Człowiek w burym ubraniu” zmienia szarość biednego garnituru na wojskowy 
płaszcz, ale wciąż pozostaje w tym sensie zakryty: ludzki, bo przyodziany. Potem, 
po roku 1956, powraca jako przechodzień: 

ociężały w jesiennym paltocie
posuwam się wśród ludzi i zgrzytu żelaza [Żale przechodnia. W 24]

Do końca jednak to właśnie ubranie będzie stanowiło o rzekomej cielesności 
podmiotu Ważyka, to ono będzie pełniło kluczową funkcję w taksacyjnej grze spoj-
rzeń, to ono – a nie ciało, znajdzie się w gorzkiej refleksji z Ars poetica, w której 
przechodzi autor na stronę poetyki negatywnej, po raz kolejny (po Pożegnaniu 
z Inkipo) obwieszczając klęskę swojego filozoficzno-literackiego projektu:

Zdanie które miało być osią krystalizacyjną wiersza
przeniosłem przez miasta i drogi leśne 
[.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
przez zmiany bielizny ubrania kapelusza [W 37]

Nawet jeśli docenimy próbę włączenia codzienności w negatywne rozrachunki 

43 G. H e r l i n g - G r u d z i ń s k i, Klęska i bunt dworzanina. W: Wyjścia z milczenia. Oprac.  Z. K u-
d e l s k i. Warszawa 1993, s. 214.

44 R. M a t u s z e w s k i, wypowiedź w: Adam Ważyk. Errata do biografii.
45 Cyt. za: S z c z ę s n a, B i k o n t, op. cit., s. 26. 
46 Wbrew umiarkowanie pochlebnym opiniom o przedwojennej działalności poety – w tomie dotyczącym 

literatury powojennej charakteryzuje go także anegdotycznie P. K u n c e w i c z  (Agonia i nadzieja. 
T. 2: Literatura polska od 1939. Warszawa 1993, s. 96): „Ważyk lata wojny spędza w ZSRR, w wojsku, 
pamiętnikarze wspominają jego olbrzymi rewolwer. Podobno raz z niego wystrzelił – w górę, na 
wiwat – i padł zemdlony ze zgrozy. Teraz sprawował literacką dyktaturę, celując w apodyktyczności 
obok dwu równie niskich wzrostem i równie apodyktycznych poetów, czyli Jastruna i Przybosia”.
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Ważyka, kodowanej przez najbanalniejsze, najbliższe skórze przedmioty, wers ów 
wypadnie dość groteskowo w sąsiedztwie „miast”, „lasów”, „zim”, „kobiet” i „ocaleń”, 
które cechuje, jeśli nie patos, to przynajmniej spora doza wzniosłości egzystencjal-
nej. Nasuwa się w tym kontekście również Przechadzka z ostatniego zbioru wierszy 
Ważyka:

Obojętnie przechodzę obok
[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
chłopców i dziewczyn bez tajemnic serca i seksu
brodatych przebierańców bez wieku siedzących koło fontanny
odwracam od nich oczy w obawie że ukażą się nago i bez brody [Z 6]

Trzeba zapytać, co takiego odrzucającego, powodującego obawę podmiotu, jest 
w owych „przebierańcach”, że zasłużyli na miejsce między futurologami a kubista-
mi, w galerii przeszłego wieku, rzeczy wymijanych po drodze do ostatecznego wy-
cofania się bohatera z własnego wiersza („przechodzę na drugą stronę jeśli druga 
strona istnieje // Nie ma mnie koło fontanny / ani w krysztale”, Z 6). Czyżby wła-
śnie ubranie i broda były tymi atrybutami, które pozwalają płynnie funkcjonować 
w nowoczesnym społeczeństwie, coraz bardziej obcym i mniej obchodzącym Waży-
ka? Mało prawdopodobne. Sygnalizuje nam przecież wyraźnie poeta, iż to tylko 
pozór, że mamy do czynienia z „przebierańcami”. Za kogo są więc przebrani albo 
raczej: co zostało tu przebrane? Jeśli brodę powiążemy zwyczajowo z mądrością, 
a ubranie z pewnym stopniem socjalizacji i reprezentowaną przez nie rolą społecz-
ną (jak w przypadku munduru Ważyka), dojdziemy do wniosku, iż obnażenie, 
które mogłoby się dokonać na oczach bohatera, owo wzbudzające lęk odsłonięcie, 
to odrzucenie kulturowych masek i konwenansów zapewniających funkcjonowanie 
pozornego, ale jednak doświadczanego empirycznie świata.

Potencjalne „ukazanie się” ukrytej natury nie nosi tu znamion oświecenia, 
dojścia do prawdy, a jeśli już, jest to prawda o charakterze negatywnym, prawda 
nagiego ciała, którą kultura musi przykryć w swoim akcie założycielskim. Jawi się 
tu Ważyk jako zaskakująco konserwatywny i mimo deklarowanego ateizmu, mimo 
„sekularyzującej” korekty, jakiej dokonał na własnych wierszach po wojnie, bliski 
teologicznemu ujęciu ciała. Jak zauważył Giorgio Agamben, rekonstruując w ese-
ju Nagość jedno z urządzeń antropotechnicznych, jakim jest ubiór, korzenie kul-
turowej dystynkcji nałożonej na ubranie sięgają biblijnych wykładni i sporów na 
łonie Ojców Kościoła 47. Do dziś dystynkcja ta pozostaje silnie umotywowana teo-
logicznie. Człowieka nagiego – argumentuje włoski filozof – augustiańska doktryna 
określiła jako tego, który popadł w grzech i którego pozbawiono Bożej łaski, czyli 
szaty osłaniającej jego pierwotną nagość. W taki sposób opozycja: nagość–ubranie, 
została powiązana z naturą i łaską. Grzeszna jest w tym (augustiańskim) ujęciu 
właśnie natura, pierwotnie przysłonięta przez szatę Bożą, wtórnie zaś skrywana za 
ubraniem, natura jako enigma, z której dopiero strój/łaska formuje byt racjonalny 
i dobry. Tak oto natura, a za nią idąca nagość ciała, odkrywa istotową pustkę 
człowieka, bytu bez właściwości, ale za to dysponującego możnością tworzenia 
i przekształcania siebie (według Agambena). Ten brak właściwości i pustkę nowo-

47 G. A g a m b e n, Nagość. W: Nagość. Przeł. K. Ż a b o k l i c k i. Warszawa 2010.
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czesnego człowieka zdaje się dostrzegać Ważyk nader wyraźnie już w latach sześć-
dziesiątych, tym samym wykluczając okazję do sygnowania własnego ciała tekstem, 
z założenia przeciwstawia się ono bowiem kulturze, literaturze i pismu.

Ciało jako przedmiot historii (literatury)

Można odnieść wrażenie, że dyskrecja, skutkująca w liryce autora Semaforów 
pseudonimowaniem lub przeintelektualizowaniem cielesności, również w esejach 
przybierze podobną formę. Ale jest tak tylko w jednym przypadku: ciała samego 
poety. Gdy zostanie ono już odpowiednio zamaskowane, ukryte, na światło dzien-
ne wychodzi ciało wręcz jako obsesja Ważyka. Jeśli spojrzeć, na jakiej płaszczyźnie 
odbywa się u niego negacja poszczególnych projektów poetyckich Dwudziestolecia, 
to okaże się, że cielesność i związana z nią rola zmysłów nieraz były kartą przetar-
gową w periodyzacyjnych rozstrzygnięciach, więcej nawet: że urastały one do ran-
gi kategorii kluczowej w próbach opowiedzenia historii literatury XX wieku, tak 
w Kwestii gustu, jak i w Dziwnej historii awangardy.

W pierwszej kolejności, zachowując chronologię, za niewłaściwe podejście do 
ciała jako do medium zanegowane zostały przez Ważyka tendencje młodopolskie 
oraz pokrewny im symbolizm.

Poeci Młodej Polski chcieli ukazać człowieka nie na szczeblu codziennej obserwacji, ale na szczeblu 
ukrytych sił psychicznych. W praktyce wyglądało to tak, jakby życie psychiczne podmiotu było nieza-
leżne od świata zewnętrznego i podlegało bezprzyczynowym falowaniom. Wyodrębniony ze świata pod-
miot słabo z nim kontaktował. Zajęty grą swoich stanów uczuciowych wyrzucał z siebie nie uzasadnio-
ne empirycznie skargi, żale, rozpacze, złożone namiętności. Nie nakierowany na świat zewnętrzny, 
w y r z e k a ł  s i ę  p o ś r e d n i c t w a  z m y s ł ó w, n i e k i e d y  w y p i e r a ł  s i ę  c i e l e s n o ś c i. 
C i ą ż y ł  m u  z a i m e k  „j a” o z n a c z a j ą c y  c z ł o w i e k a  z  k r w i  i  k o ś c i, katapultował z siebie 
ducha albo duszę, która mogła się unosić swobodnie w przestrzeni poetyckiej. [Dz 12; podkreśl. J. S.]

To, oczywiście, obraz trafny 48, choć zarazem mocno uproszczony, spirytuali-
styczny, nie uwzględniający w ogóle znaczenia ciała w młodopolskich próbach 
transgresji. Pisząc o eksterioryzowaniu wnętrza, uwolnionego od materialnych 
i empirycznych uwarunkowań, Ważyk pomija ciało rozerotyzowane i profanowane, 
wykorzystywane do przekraczania kulturowych norm XIX-wiecznego mieszczaństwa. 
Komentarz o tym doda kilka stronic dalej, łącząc go jednak już ze zmianą podejścia 
i schyłkiem epoki, z unaukowieniem wizji i trzecim wydaniem słynnej książki Igna-
cego Matuszewskiego Słowacki i nowa sztuka (1911), gdzie diagnozom spirytystycz-
nym dopisano pewne elementy empiryzmu. Znaczące także, iż „c z ł o w i e k a 
z  k r w i  i  k o ś c i”, tzn. człowieka pełnego, sygnuje dla Ważyka zaimek „ja”, z któ-
rego sam nader często rezygnował, pisząc bądź to w drugiej, bądź też w trzeciej 
osobie liczby pojedynczej. Znaczące może nie tyle dla samej twórczości autora Se-
maforów, co dla całej formacji modernistycznej, która cierpiała w pierwszej kolej-
ności na przerost „ja”, pojmowanego jako najważniejszy nośnik doświadczenia 
poetyckiego.

Gdzieś między starym a nowym umieszcza Ważyk w swoich esejach Witkacego, 

48 Zob. M. S t a l a, Pejzaż człowieka. Młodopolskie wyobrażenia o duszy, duchu i ciele. Kraków 1994.
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jako niestrudzonego eksperymentatora głębin psychicznych, z ducha jednak pisa-
rza przedfreudowskiego. Oskarża go o sadomasochizm, w którym przejawiają się 
jeszcze fascynacje demoniczne, nie zaś nowoczesna psychoanaliza. Jak możemy 
się domyślić, programowe „bebechy” Witkacego będą dla Ważyka przezwyciężeniem 
pustego spirytualizmu przez równie pustą i bezproduktywną filozofię świadomości:

Wyzbywszy się uzasadnień spirytualistycznych, [Witkacy] rozwinął nową, bardziej brutalną reto-
rykę, potwierdzając bezapelacyjnie, że odśrodkowi, dla których pierwotna jest jaźń, a nie rzeczywistość, 
są pozbawieni zmysłów w oglądzie świata. Ta żelazna konsekwencja uderza szczególnie w scenach 
erotycznych: nie ma w nich ciała, ruchu, szczegółu, nie ma analizy doznań, nic, tylko werbalna egzal-
tacja realizowanego popędu, lawina egzaltowanych przymiotników. [Dz 17]

Opozycja między „odśrodkowymi” a „dośrodkowymi” twórcami to zarazem pod-
stawowa opozycja organizująca Ważykowi XX wiek – przejście od filozofii ducha do 
filozofii empirycznych albo nawet: od filozofii w ogóle do ujęć socjologicznych (w tym 
marksizmu) i antropologicznych, w których na pierwszym miejscu jest realna treść 
świata, podmiot zaś jawi się jako wtórny wobec niej i od niej zależny. Również 
w Kwestii gustu nie zdaje Witkacy dość kuriozalnego, acz charakterystycznego dla 
Ważyka „testu doświadczenia”: 

I zakończenie z aliteracją: „Zmacerowany cepem spacerowicz”. Te słowa dziesiątki razy przypomi-
nały mi się na ulicach rozmaitych miast, nigdy nie mogłem przystosować ich do żadnej okoliczności. 
Cep nie pasował do niczego. Kastet, żyletka, pałka, ale nie cep. [K 63] 

Dalej zaś znajdujemy zapowiedź uwag, które Ważyk rozwinie w Dziwnej historii 
awangardy, a które bez niej brzmią cokolwiek kontrowersyjnie: „Różnił się [Witka-
cy] od całej generacji literackiej, która wchodziła w życie, tym, że był całkowicie 
wyprany z bezpośredniej wrażliwości zmysłowej” (K 71). To dość poważny zarzut ze 
strony kogoś, kto bezpośredniość oglądu zmysłowego podnosi do rangi wspólnoty 
pokoleniowej i wysuwa na pierwszy plan empiryzm:

nową poezję wszędzie cechował zmysłowy ogląd świata, konkretność wizji, nakierowanie na przedmiot, 
zasada dośrodkowa, szczególne nastawienie na obraz, który otrzymywał różne stopnie autonomii zależ-
nie od orientacji poetyckiej. Dualizm duszy i ciała został zaatakowany albo usunięty, ambicje metafi-
zyczne ograniczono lub zarzucono, moralistyka zniknęła, kryteria moralne przeniesiono na teren sto-
sunków społecznych. [Dz 31]

Brzmi ten fragment Dziwnej historii awangardy wręcz bajkowo, jakby za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki młodzi poeci (wśród nich zaś i Ważyk), przekona-
ni o kluczowej roli codzienności i nie ujmujący już człowieka dualistycznie, lecz 
w jego materialnym i funkcjonalnym aspekcie, starli regresywne tendencje poprzed-
niej epoki. A jednak to właśnie na gruncie cielesności oraz zmysłowości pokłóci się 
Ważyk z futurystami, Skamandrem i Zwrotnicą.

Podrozdział o futurystach w Dziwnej historii awangardy zatytułowany zostaje 
Odwet materii i w całości właściwie podporządkowany rozważaniom o ucieleśnieniu 
się podmiotu, o błazeńskich wykroczeniach Sterna (i źródłach tego w dziecku-dzi-
kusie Arthura Rimbauda) oraz o mariażu człowieka z maszyną Czyżewskiego:

Zamiast sił kosmicznych w człowieku – elektrony i atawizm zwierzęcy (Czyżewski), zamiast duszy 
– cud ludzkiego ciała (Stern), zamiast głodów metafizycznych – głodny żołądek (Stern, Wat), zamiast 
chuci, czyli fatalizmu erotycznego – radosna płodność (Wat), zamiast masek kultury – popędy dzikusa 
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(Stern), no i kanibalizm (Jasieński, Stern), propozycja równie realna, równie prawdopodobna, jak to, że 
wilk z Czerwonego Kapturka pożre nas wszystkich. [Dz 46]

Zarazem kluczową kategorią, wedle której opisze Ważyk rodzimych futurystów, 
okaże się ich iście organiczna „namiętność pochłaniania”, „wszystkożerność” i wy-
nikający z niej „głód” (Dz 46–47) – nie tylko jako tęsknota za metafizycznym prze-
życiem (jak u Witkacego), ale jako głód realny, wynikający z uwarunkowań spo-
łecznych oraz jako wchłanianie w siebie brakującej treści świata. Ta wizja „poezji 
pożerającej”, bazującej na pierwotnych instynktach (Stern, Wat, Czyżewski), jest 
przez Ważyka afirmowana właśnie dzięki organicznemu (a więc i z gruntu materia-
listycznemu) charakterowi jej wyobraźni.

Rozliczenie ze Skamandrem w dużej mierze również opiera się na metaforyce 
somatycznej: 

Trzeci z głównej trójki, Tuwim, bardziej żywiołowy, bardziej nerwowy niż tamci [tj. Lechoń i Sło-
nimski], wygrzebując się z młodopolskiej kombinacji chuci z tęsknicą, dochodził do zwyczajnej pochwa-
ły ciała i zmysłów z jednej strony, a do staroświeckiego sentymentalizmu z drugiej. [Dz 37–38]

Jest w tym i pochwała zdolności odzyskiwania materii wiersza z wyżyn ducho-
wych oraz wprowadzania jej w obręb codzienności (także języka codziennego), 
i potępienie skłonności do rozmytych stanów emocjonalnych, które wielokrotnie 
cechowały teksty Skamandrytów. Ale choć powrót do ciała uznał Ważyk za rzecz 
przecierającą u nas szlaki nowoczesnej poezji, to właśnie różnice w podejściu do 
niego stają się podstawą nowej typologii. Pisze on w Kwestii gustu: 

Aż nadto zdawałem sobie sprawę z tej [tj. Tuwima] koncepcji, która w praktyce przejawiała się 
w dynamice werbalnej związanej statycznym tematem. Nazywałem te wiersze stojącymi. Przeciwstawia-
łem im wiersze „chodzące”. [K 59]

Temu ujęciu trzeba poświęcić odrobinę uwagi, zwłaszcza że to jedyny moment, 
gdy Ważyk sam siebie określa jako poetę zdającego sobie sprawę z cielesnego uwi-
kłania wierszy. Wedle autora Wagonu trzeba zarazem odróżnić wiersze „stojące” 
i „chodzące” od koncepcji wierszy psychosomatycznych czy lepiej: psychomotorycz-
nych Przybosia. Dla tego drugiego była to metoda twórcza, która odciskała swoje 
piętno na tekstach: sposób rytmizowania ich był dostosowany do rytmu ludzkiego 
ciała, powiązany z oddechem i zapewniający łączność wiersza ze światem zewnętrz-
nym 49. Ważyk nie ma na myśli tak rozumianej metody twórczej, bez względu na to, 
ile sam napisał „wierszy spacerowych”, których podmiot jest flâneurem, pieszym 
lub przebywającym w środkach komunikacji publicznej podróżnikiem, obserwującym 
zmieniające się w czasie miasto (tu: ze słynnym Poematem dla dorosłych na czele). 
„Wiersze chodzące” tworzy nie tyle spacerujący obserwator, ile wędrujący, porusza-
jący się, przemieszczający się umysł. To jego zdolność do zmiany perspektyw „uru-
chamiała” tekst, który w wydaniu Tuwima okazywał się statyczny, bo zogniskowa-
ny na jednym tylko temacie lub emocji 50. Innymi słowy: „wiersz chodzący” odpowia-

49 Zob. P r z y b o ś, Zapiski bez daty, s. 178.
50 Inna sprawa, że – wedle kluczowej dla Tuwima koncepcji – słowo poetyckie składało się z aspektu 

brzmienia, znaczenia i w c i e l e n i a  właśnie (zob. P. M a t y w i e c k i, Twarz Tuwima. Warszawa 
2007, s. 26).
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dał w dużej mierze kubistycznej koncepcji wielopłaszczyznowości, a aspektem 
dynamizującym był w nim sposób prowadzenia narracji, opartej na zerwaniach 
i nieciągłości. Idealny przykład stanowi bardzo wczesny Tramwaj z tomu Semafory:

Iskra zaświeciła na lirze tramwaju 
gwiazda uwięziona w czułym sercu lunet 
Ten człowiek przejechany ach ten młody brunet 
Kiosk z gazetami rzuca cień palmy 
Patrzmy słuchajmy i palmy 
Ile za dziennik ten piękna z kiosku? 
Czytam go na głos i słyszę głos twój [WP 33]

Zmysłowość, jako kategoria wartościująca, pozwoliła też Ważykowi najpierw 
docenić, potem zaś odrzucić twórczość Peipera: 

Peiper, który upajał się realnością zmysłową, jak wszyscy poeci tych czasów, i chętnie się do niej 
ograniczał, pseudonimował przedmioty, zjawiska, najprostsze myśli, w wyszukany sposób tasował 
pojęcia konkretne z abstrakcyjnymi. A i Żywe linie Peipera zaspokajały mój głód konkretności, ale 
z nadwyżką cerebralnej spekulacji, peryfrazy, kompozycyjnej kunsztowności. [K 61]

Ta „nadwyżka” powróci również w Dziwnej historii awangardy, gdzie dość za-
skakująco odniesie Ważyk twórczość Peipera do angielskiej poezji lat dwudziestych 
XX wieku, za jej pierwowzór podając manierystów i Johna Donne’a.

Złożone konstrukcje metaforyczne i obsesyjne roztrząsanie tak zwanych cielesnych i duchowych 
właściwości rzeczy – takie cechy charakterystyczne przybrała, zdaniem Karla Shapiro, poezja angielska 
lat dwudziestych [...].

Usuńmy z diagnozy [...] duchowe właściwości rzeczy i spotęgujmy cielesne, a określenie to będzie 
doskonale przylegało do niektórych wierszy Peipera [...]. [Dz 59, przypis 1]

I dalej:

Peiper podawał się za poetę oczu, polował oczami. To, co zobaczył, najczęściej roztrząsał schola-
stycznie albo na współ przysłaniał. Zdarzało się jednak, że zmysłowa realność brała górę i dyktowała 
mu wizję. [Dz 61]

Na przeszkodzie do pełnego docenienia Peipera stoi więc to, co – za socreali-
stycznym esejem Ważyka z lat czterdziestych o Antonim Gołubiewie – nazwać byśmy 
mogli „chorobą stylu”. Cielesność ulega u niego nadmiernemu usztucznieniu, 
przełożeniu z narzucającej się, zmysłowej prostoty na koncept poetycki. Zabawne, 
że ten sam zarzut mamy prawo postawić większości somatycznie ukierunkowanych 
wierszy Ważyka – prawdopodobnie dlatego to Peiper, a nie np. Przyboś stał się jego 
największym adwersarzem w ramach naszej awangardy. 

Takich rozstrzygnięć, sympatii i animozji znalazłoby się znaczenie więcej w ko-
mentarzach autora Wagonu na temat różnorakich optyk i stylów poetyckich, jak 
również sztuki przekładu (zdaje się, że tylko pisaniu jako praktyce fizycznej nie 
poświęcił szczególnej uwagi). Istotne jest w tym kontekście to, iż linie podziału, 
jakie wyznacza Ważyk w Dwudziestoleciu międzywojennym między „dobrą” i „złą” 
poezją, pokrywają się w pierwszej kolejności z jego deklarowanym stosunkiem do 
cielesności i zmysłowości. Podkreślmy: deklarowanym, bo wbrew rygorystycznym 
rozliczeniom poetów z ich empirycznego podejścia i prób sprowadzenia duszy na 
ziemię w sferę świadomości – Ważyk był z nich wszystkich najbardziej powściągli-
wy we własnej praktyce literackiej.
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Do ostatnich znanych wierszy, wydanych już po śmierci poety, zaliczamy m.in. 
Zegary ciała, wiersz jakże symptomatyczny dla całej jego twórczości. Choć nie 
można mu odmówić kunsztu tytułowej metafory i sprostania rygorowi formy, to 
znowu wprowadza autor Semaforów ciało „zaledwie” jako narzędzie poetyckie. Nie 
chodzi wszak o konkretne ludzkie ciało, z którym mierzy się podmiot, ale o ciele-
sność świata, jako zasadę łączącą w wielki łańcuch bytów: 

zegary ciała biją w głazie, w tulipanie,
w drabiny Jakubowej słowach liczebnikach 51. 

Ciało znowu nie występuje dla siebie ani jako ono samo, lecz jako pewna ogól-
na właściwość istnienia, w którą wpisany jest upływ czasu. Bardzo to, swoją drogą, 
przypomina moment z Wierszy śródziemnomorskich Wata, zawiera ten sam topos 
starzejącego się w sposób organiczny świata.

Ciało niedoskonałe

Wspomnieliśmy, że ciało własne stanowi dla Ważyka głównie narzędzie umożliwia-
jące istnienie literatury, którego jednak nie da się w nią włączyć, które z koniecz-
ności (jest rozciągłe, ułomne, śmiertelne) pozostaje poza sferą pisma. Znacząca 
wydaje się tu niechęć poety do samego pisania właśnie, jego deklarowana wielokrot-
nie nieufność wobec słowa i języka – bytów sztucznych, a więc nierealnych – przy 
równoczesnym pozytywnym waloryzowaniu życia i sfery praktycznej. Znacząca tym 
bardziej, że Ważyk był przecież erudytą i znakomitym, „wiernym czytelnikiem” 52, od 
najmłodszych lat zanurzonym w świecie literatury. W rozmowie przeprowadzonej 
z okazji 50-lecia twórczości powtarzał te intuicje raczej bez toposu afektowanej 
skromności:

Nie piszę dlatego, że umiem pisać wiersze. Muszę mieć bardzo silne pobudki zewnętrzne. [...]
Zawsze potrzebne są bardzo silne bodźce, by mnie uwolnić od niechęci do pisania, bo u mnie ona 

jest autentyczna. [...] Ona jest u mnie, niestety, naturalna. Wolałbym jej nie mieć – więcej bym napisał 53. 

Status ciała własnego w eseistyce Ważyka jest pokrewny jego miejscu w całej 
poetologicznej refleksji autora Wagonu. Ciało to pojawia się bezpośrednio głównie 
w snach, poza nimi zaś przede wszystkim umożliwia działanie (spacerowanie, sie-
dzenie, czytanie), osadza w przestrzeni i ulega trudom czynności fizycznych, pozo-
stając niewidoczną lub celowo ukrytą podstawą empirycznych konfliktów, odciska-
jących się w literaturze. Pisze się dzięki ciału, a nie o ciele – tak dałoby się skwito-
wać somatyczną świadomość poety.

Jeśli wszakże wrócić do mitobiograficznych korzeni Ważyka, można znaleźć 
jeden wyraźny moment, w którym ciało na powrót splata się z literaturą: chorobę. 
Jest ono przede wszystkim ułomne i z tej właśnie ułomności rodzi się opowieść. Za 

51 A. W a ż y k, Zegary ciała. „Zeszyty Literackie” 1999, z. 65, s. 76.
52 Pisałem o tym szerzej w artykule Zwykły, wierny, mamroczący: „czytelnik” Adama Ważyka („Prze-

rzutnia” 2015, nr 1. Na stronie: http://przerzutnia.pl/wp-content/uploads/2015/03/5-Skurtys.
pdf ádata dostępu: 2 VIII 2016ñ).

53 Rozmowa z Adamem Ważykiem. W: J. Z i ę b a, Rozmowy o Józefie Czechowiczu. Lublin 2006, 
s. 72 (niechęć Ważyka do pisania potwierdza też Hertz w korespondencji z Miłoszem).
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swój moment inicjacji w poezję uznaje Ważyk przebytą chorobę, w czym naśladuje, 
oczywiście, Rimbauda. Czytamy w wierszu Morze:

I kiedy piszę te słowa, pierwszy raz po długiej chorobie,
morze nie dzieli nas, nie wierz. Jestem przy tobie. [WP 21]

Ten sam motyw rozpocznie późniejszy List rekonwalescenta:
Dziś pierwszy raz od czasu jak leżałem chory
wyszedłem dobre ciepłe poczułem kolory
Podczas każdej choroby wrażliwość zmieniamy
jak dziecko z łona matki wyszedłem dzisiaj z bramy [WP 48]

Choroba wiąże się tu z przebudzeniem świadomości (otwarciem się na inny 
rodzaj percepcji), ale nie sposób jeszcze stwierdzić, czy pisanie jest jednym z powi-
kłań, w którym ciało ugiąć się musi wobec mocy chwytu poetyckiego i wstąpić 
w mit, czy też pisanie oraz wejście w świat literatury jest swego rodzaju ozdrowie-
niem, czyli stanem naturalnym. Znając jednak pozostałe sympatie Ważyka – jego 
niebywałą erudycję w młodzieńczym wieku i niechęć do tego, co naturalne, orga-
niczne, chaotyczne (entropia) – a zarazem kulturowo obciążony sztucznością wymiar 
praktyki literackiej, drugą możliwość trzeba by wykluczyć. 

Potwierdzenie znajdujemy w esejach biograficznych: również tutaj decydującą 
rolę we wprowadzeniu do świata literatury odgrywa ciało, jego ułomność i niezdol-
ność sprostania lekturze. „Książki, które miałem okazję czytać samodzielnie, znaj-
dywałem na kołdrze podczas choroby” (K 8) – tym wspomnieniem właściwie rozpo-
czyna się narracja Ważyka o „przygodach człowieka książkowego” z Kwestii gustu 
(poprzedza ją tylko refleksja o dosłownym oddziaływaniu literatury na umysł 
dziecka). Jedną z bardziej wymownych scen jest z kolei opisane kilka stronic dalej 
omdlenie autora, który jako młody chłopiec biegł z dworca, żeby dokończyć lektu-
rę Walgierza Udałego Stefana Żeromskiego. Skomentowane to zostało następnie ze 
swadą, nadającą temu wypadkowi nowe znaczenie (widziane już z perspektywy 
kogoś, kto wie, jak oddzielić od siebie porządki pisma i życia):

Ta przygoda ostrzegła mnie przed zapatrzeniem w literaturę piękną, pouczyła, że nie warto poświę-
cać żadnej cząsteczki życia dla książek, że dla spraw sztuki trzeba wyznaczyć ograniczone miejsce 
w życiu. [K 21]

A jednak, gdyby przełożyć tę scenę na całość niewątpliwie mitologizującej au-
tobiografii, jaką odgrywa przed czytelnikiem w Kwestii gustu Ważyk, okaże się, że 
pełna immersja w świecie literatury jest równoznaczna z kresem życia. Po pierwsze, 
mamy więc sztukę, której wyznaczyć trzeba miejsce, odgrodzić ją, sztukę związaną 
z życiem świadomości; po drugie zaś – życie organiczne, biologiczne jako podsta-
wowy warunek egzystencji w ogóle. Granicą (barierą?) między światem literatury 
a światem materialnym staje się właśnie ciało, w którym nader często czai się 
ułomność. Podobnie – od własnej choroby – zacznie zresztą Ważyk polemikę z kon-
cepcją modernizmu według Kazimierza Wyki, tak jakby kluczową granicą dla za-
angażowania w życie literackie, zmieniające się nieuchronnie w historię i ponownie 
wracające do literatury, była właśnie choroba, a wraz z nią organiczne, fizyczne, 
realne istnienie 54.

54 Pisze A. W a ż y k  w artykule U modernistów („Twórczość” 1977, nr 8, s. 80): „Zacznę od wspo- 
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To symptomatyczne, że gdy w grę wchodzi jakiś mitologiczno-retoryczny moment 
inicjacyjny, Ważyk zwraca się w stronę choroby, czyli niedomagania ciała, którego 
efektem są również kryzys świadomości i zaburzenia percepcji (w koszt wliczone 
zostały, oczywiście, gorączka i upływ czasu). Wykorzysta ten zabieg raz jeszcze po 
opublikowaniu Poematu dla dorosłych, gdy swoje komunistyczne zaangażowanie 
na rzecz aparatu partyjnego nazwie chorobą, a potem konsekwentnie utrzymywać 
będzie, że wówczas zwariował. Tak też ukierunkuje on podmiot w Próbie, czyli 
w roku 1957, pisząc już w drugiej osobie i wycofując się za maskę liryczną:

Siedziałeś przy biurku słysząc kobiecy głos w łazience
Leciałeś nad pustynią między dniem a nocą
Jak Łazarz wracający zza grobu
wchodziłeś do tramwaju po ciężkiej chorobie [W 20]

Tym powrotem jest, oczywiście, otwarcie oczu i odrzucenie zasłony komuni-
stycznej (czy lepiej: socrealistycznej) ideologii estetycznej. To swoisty powrót do 
świata żywych, zmartwychwstanie ciała, które nie potrafi jednak nadążyć za pęk-
nięciami świadomości, za „prawdą nieciągłą” (Powrót. W 20), czyli prawdziwym, 
znanym Ważykowi od dawna obliczem epoki fizyki kwantowej, ekonomii i statystyk. 
Ale ponownie – tak samo jak w Morzu – powrót po chorobie i związane z nim ule-
czenie ciała jest równocześnie szansą powrotu do literatury, która okazuje się 
ostatecznie bliższa prawdy o świecie niż zmarnotrawione na działalności cenzorsko-
-agitacyjnej „fizyczne” życie.

Może to główna przyczyna wycofania własnego ciała z wiersza i z refleksji teo-
retycznej: inaczej niż u Wata czy Przybosia, pismo nie ucieleśnia się u Ważyka, ale 
raczej rywalizuje z tym, co organiczne, o miejsce (przestrzeń, rozciągłość) w świecie. 
Jeśli już pojawia się ciało, jest zawsze w cieniu, stanowi źródło pewnych stanów 
afektywnych, nigdy jednak – cel czy obiekt sam w sobie. To chyba największa ta-
jemnica całej twórczości Ważyka: owo ukryte, mistyczne, pojęte w sposób negatyw-
ny ciało. Przewija się ono przez dzieło autora Semaforów w tych momentach, gdy 
daje o sobie znać niemożność, choroba lub słabość, gdy trzeba iść, spać, siedzieć, 
gdy świadomość, doświadczającą nieciągłości świata, trzeba ulokować w konkret-
nym miejscu, w przestrzeni i czasie. „Sapiemy na schodach w nierealnym świecie” 
(Goście. W 34) i „Przewracam się na trzeci bok” (Hotel. W 29) – to dwa doskonałe 
przykłady form istnienia Ważykowego ciała: albo przypomina ono o egzystencji 
rozumianej jako trud, stanowi ostateczną granicę między „ja” a światem, życiem 
a śmiercią (jak w przywołanej w tytule szkicu Barierze z tomu Zdarzenia), albo jest 
ciałem metaforycznym, skonstruowanym jako hipotetyczna możliwość przekrocze-
nia własnej jednostkowości i skończoności (np. ciałem sobowtóra, dychotomią 
twarzy-maski, kubistycznym przełamaniem organiczności, inną formą istnienia 55). 

mnienia, które na pozór nie wiąże się z tematem. W 1928 po przewlekłej grypie znalazłem się jako 
rekonwalescent w Otwocku”.

55 Znamienne, że w Kwestii gustu wspomina W a ż y k, jak w baśniowych fantazjach literackich 
interesowały go przede wszystkim właśnie te zmiany form istnienia: „Zdaje się, że wyobrażenia 
mityczne i baśniowe, które stanowią opozycję wobec sposobu istnienia ludzkiego, nieśmiertelność, 
znikanie, lewitacja, transfiguracja, zachowanie młodości – pociągały mnie naprawdę, inne mogły 
zadrasnąć moją wyobraźnie przez swoją osobliwość, jak na przykład wyprawa po uszkodzony mózg 
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Choroba w ogóle przewija się u Ważyka w jakiś niepokojący sposób przez całą 
twórczość, wyznacza ważne cykle, służy jako argument retoryczny, urasta wręcz 
do (skądinąd ciekawej) koncepcji periodyzacyjnej: 

Każdy okres ma swoje reprezentatywne choroby, co więcej, ma choroby odchodzące i wschodzące. 
Urzeczenie gruźlicą w Czarodziejskiej górze było akordem przebrzmiewającym, magia chorób urazowych 
i leczenia sugestią była nowością. [K 74]

Czy podmiot wiersza [Czcicielowi maszyn Sterna – J. S.], człowiek leżący na wznak, jest w stanie 
agonalnym, czy w ataku epilepsji? Raczej to drugie. Wielka choroba ma swoją wielką tradycję literacką 
(Konrad po Improwizacji, Dostojewski). [Dz 73]

14 lat przed słynną rozprawą Susan Sontag 56, choć w nieco innym duchu, 
posługuje się Ważyk chorobą jako metaforą definiującą nowoczesność: z ustępu-
jącą tajemniczością gruźlicy i wstępującą epoką zawodzącego, ułomnego ciała, 
którego urazy poddane zostaną medykalizacji. Na granicy między racjonalną, zme-
dykalizowaną nowoczesnością urazów a Mannowską gruźlicą lokuje się inna jesz-
cze historia. Choroba urastająca do rangi symbolu podwójnie naznaczy spotkanie 
z Władysławem Riffem i Brunonem Schulzem. Najpierw przebywając w pensjonacie 
w Zakopanem, poznaje Ważyk śmiertelnie chorego na gruźlicę Riffa oraz jego przy-
jaciela, wtedy rysownika, Schulza. Historię tej znajomości wywołują z pamięci 
właśnie rozważania o gruźlicy w Czarodziejskiej górze, które płynnie przechodzą 
w refleksje o czasie w sadze Marcela Prousta (K 86–89), a także o podobieństwach 
jego stylu do stylu Riffa. Następnie sam, zachorowawszy na grypę, nie może Ważyk 
odwiedzić umierającego przyjaciela i w sposób mistrzowski splata w jednym obra-
zie śmiertelność, ułomność, przemijalność oraz trzech pisarzy:

po tej karcie z Zakopanego pierwszy raz odczułem bezsens śmierci i bezsens życia. Przez długi czas po 
grypie miałem stan podgorączkowy, nie komunikowałem się z ludźmi, żyłem jak poczwarka, czytałem 
Prousta, powoli, zdanie po zdaniu, tom po tomie. Ostatnie tomy były wydane pośmiertnie. Czy Włady-
sław Riff zdążył przed śmiercią doprowadzić swoją powieść do końca? [K 90]

To jednak nie cały węzeł, w którym mieszają się Mann, Proust, Schulz, Ważyk 
i Riff, a na planie symbolicznym: literatura i ciało. Próby odzyskania rękopisów 
Riffa zarówno przez Ważyka, jak i Schulza kończą się niepowodzeniem, a my do-
wiadujemy się, że zostały one spalone w procesie dezynfekcji pomieszczeń po 
zmarłym artyście. W ten sposób przepada cały jego dorobek, cała powieść, którą 
nerwowo próbował sfinalizować przed śmiercią. Wraz z cielesnym śladem przepada 
tym samym intelektualny ślad po Riffie, po jego stylu i języku, który wobec braku 
rękopisów zaciera się Ważykowi w pamięci. 

Orlanda, ale nie mogły jej usidłać” (K 13). Gdyby zapytać, na czym polega ten ludzki „sposób ist-
nienia”, Ważykową odpowiedź znajdziemy w humanistyczno-egzystencjalnym modelu: zwrotu 
w stronę człowieka jako materialnej, ułomnej istoty, wrzuconej w świat i heroicznie mierzącej się 
z entropią, zarówno jako utratą informacji, jak i upływem czasu (oczywiście, egzystencjalizm potę- 
pi poeta ex cathedra w okresie socrealistycznej gorączki, ale świadomy konkurencji ze strony  
J.-P. Sartre’a, która zaciążyła w latach sześćdziesiątych na oficjalnej doktrynie Partii Komunisty-
cznej).

56 S. S o n t a g, Choroba jako metafora. – AIDS i jego metafory. Przeł. J. A n d e r s. Kraków 2016 (inne 
wydania: 1978, 1988).
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W kilka miesięcy później miałem sen o Władysławie Riffie. Spotkałem go na ulicy ni to w Warsza-
wie, ni to w Zakopanem. Cały był owinięty w bandaże, jak człowiek niewidzialny Wellsa. Mówił mi coś 
zagadkowego, co powinienem był odszyfrować. – Przecież pan nie żyje – powiedziałem zdziwiony. Po-
twierdził i bandaż zaczął się rozwijać w powietrzu, ukazując bezcielesną pustkę. Usłyszałem urywany 
szloch w głębi organizmu i zbudziłem się oblany zimnym potem. [K 91]

Czy powinniśmy potraktować to wspomnienie jako coś więcej niż tylko wynu-
rzenia pamięci i schematyczny koszmar? Gdyby Kwestia gustu nie była esejem 
mitobiograficznym, doskonałą sylleptyczną kreacją Ważyka – może nie. A jednak 
w jakimś celu spisany został ten właśnie, nie zaś inny koszmar, ten, któremu to-
warzyszą kluczowe dla autora Wagonu tropy: ukrytego lub nieobecnego ciała, 
„bezcielesnej pustki” oraz tego, co ją otacza bądź zakrywa i co pozwala się odszy-
frowywać, odkrywać, interpretować: bandaż, tkanina, płótno. Tam, gdzie nie ma 
ciała, nie ma też życia, następuje fizyczna nieobecność, ale dopiero tam zaczyna 
się praca literatury i tekstu jako jedynego medium, poświadczającego jego dawną 
obecność.

Ta kwestia nasuwa inną jeszcze refleksję. Ważyk bezceremonialnie zwalczał 
„bezcielesność” poprzedzającej go formacji, podzielaną przez nią opozycję: ciało–
dusza, i tendencje spirytualistyczne. Był to dla niego zawsze biegun negatywny, 
sygnujący sztuczność poetyckiego gestu i fałsz, ukryty w myśleniu całego pokolenia. 
Pod koniec życia poeta sam jednak zaczął się mierzyć z coraz bardziej widmowym, 
bezcielesnym czy też niematerialnym statusem rzeczywistości. Gdy czytamy Wagon 
i Zdarzenia, w oczy rzuca się przede wszystkim tęsknota za przeszłością i obcość 
w stosunku do teraźniejszości. Ważyk świadomie wybrał przeszłość, mimo że z „jego” 
Warszawy nie został kamień na kamieniu, bo to w przeszłości tkwiło realne do-
świadczenie i materialny konkret. Doświadczenie późnej nowoczesności, którego 
sam staje się bezwiednym i nie w pełni świadomym uczestnikiem, rozpuściło zaś 
empiryczną pewność, zaowocowało światem danych, informacji i cyfr, w których 
statystyczne „zliczenie” człowieka wiąże się nie tylko z odebraniem mu podmioto-
wości, ale też z odcieleśnieniem. Nie może zatem dziwić negatywna diagnoza doty-
cząca lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Ważyk spodziewa się jedynie dal-
szych postępów ciemności.

W Silva rerum, ostatnim tekście zamykającym tom Zdarzenia, zbiorze (jak na-
kazuje genologicznie tytuł) przypadkowych z pozoru, nie powiązanych ze sobą 
spostrzeżeń o nowoczesności, która wydziedziczyła i odstawiła na boczny tor swo-
jego nieodrodnego syna, czytamy:

Halucynacje? Gdzie nam do tego!
Sami jesteśmy jak widma [Z 41]

Uderza w tym wypadku już nie tyle literackie „obrobienie” materiału, co właśnie 
notatkowość, tak jakby jedynie te strzępy refleksji, powidoki, które przekraczają 
poetyckość, mogły dać świadectwo przemian świata. Jacek Trznadel określił ten 
późny styl Ważyka mianem „i n t e l e k t u a l n e g o  e s e j u  p o e t y c k i e g o” 
(WP 13), i coś jest na rzeczy. Coraz mniej symetrii w wierszach, coraz mniej walki 
z uproszczonym modelem percepcji, więcej za to po prostu sprozaizowanej refleksji, 
jakby spostrzeżenia poetyckie samoistnie zmieniały się w metakomentarze. Te zaś 
dotyczą nie szaleństwa diagnozowanej epoki i powrotu do irracjonalności roman-
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tycznej, ale odcieleśnienia, przy zachowaniu pozorów rozumu. Ważyk odbiera 
swoim bohaterom prawo do halucynacji, a więc do błędu, do poddania się maja-
kowi sennemu; każe zauważyć widmowy status bycia nie jako formę fantazji lub 
koszmar (z czym spotykamy się jeszcze w latach sześćdziesiątych), lecz jako realną, 
zmysłową kondycję człowieka. To chyba jego najbardziej rozpaczliwy gest – rady-
kalny materialista i empirysta dostrzega horyzont, za którym żadne z podzielanych 
przez niego wartości nie będą już fundamentalne i stałe.

Jest rok 1977. Ważykowi pozostaje 5 lat życia, od kilku – zmaga się ze złym 
stanem zdrowia. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że jego twórczość skoncen-
trowana na świadomości i percepcji spotyka się w tym momencie z rozwijaną 10 lat 
wcześniej przez sytuacjonistów krytyką Spektaklu 57 – absolutnej wirtualności, 
królestwa pozoru, fetyszyzacji i symulacji. Pytanie, które niebezpośrednio wiąże się 
z somatyczną metarefleksją Ważyka, dotyczyłoby więc również tego: czy aby jego 
ostrożność wobec ciała, niechęć do epatowania organicznością, a przy tym walka 
z młodopolską bezcielesnością, nie wyczuliły go aż nadto na fetysz cielesności, na 
pozór, który skrywa obietnica naturalnego, autentycznego lub organicznego zanu-
rzenia w rzeczywistości? Innymi słowy: czy pesymistyczne spojrzenie poety na 
dematerializującą się historię, bezcielesny pochód widm i magmę formowanej od 
nowa pamięci – jako syntetyczny rzut oka na koniec XX wieku – nie idzie ramię 
w ramię z zaproponowaną kilkanaście lat później przez Jacques’a Derridę widmon-
tologią? Tego sztychu nie dane było Ważykowi zrobić, ale można domniemywać, że 
to właśnie niematerialność i bezcielesność stałyby się kolejnym ogniwem jego re-
fleksji o historii XX stulecia, jako nieudanym projekcie tworzenia nowego człowie-
ka. Pyta Agamben w Nagości:

Z czego zrobione jest widmo? Ze znaków, a dokładniej z sygnatur, czyli ze znaków, cyfr i monogra-
mów, które czas ryje na powierzchni rzeczy. Widmo zawsze nosi na sobie datę, jest więc istotą prawdzi-
wie historyczną 58. 

Późny Ważyk jest takim właśnie widmem, takimi widmami okazują się podmio-
ty w jego twórczości. Wszyscy noszą na sobie konkretne historyczne daty, są na-

57 Podtrzymuję tym samym tezę, że późna twórczość Ważyka nie jest wyłącznie nostalgiczną tęskno-
tą za utraconą młodością, która kieruje go w stronę materialności. Charakteryzuje go raczej ba-
danie warunków własnej dematerializacji w upłynniającym się świecie i dostrzeganie pozoru, jako 
tego, co paraliżuje realne działanie, a co jest wynikiem doprowadzonej do ostateczności, spekula-
tywnej świadomości nowoczesnego człowieka. G. D e b o r d  (Społeczeństwo spektaklu oraz Roz-
ważania o społeczeństwie spektaklu. Przekł., wstęp, koment. M. K w a t e r k o. Warszawa 2006, 
s. 38) pisał, że „Spektakl jest spadkobiercą całej u ł o m n o ś c i  zachodniego projektu filozoficz-
nego, który ujmował działalność ludzką za pomocą kategorii o g l ą d u. Opiera się on zresztą na 
nieustannym rozprzestrzenianiu racjonalności technicznej zrodzonej z tej myśli. Nie urzeczywistnia 
filozofii, ufilozoficznia rzeczywistość. Spektakl to konkretne życie wszystkich ludzi, które wyrodziło 
się w s p e k u l a t y w n e  uniwersum”. To wszystko, co młody Ważyk postrzegał jako rewolucyjne 
i pomocne w obalaniu resztek myślenia religijnego, ostatecznie – jak się okazuje – prowadzi do 
klęski i powrotu tego myślenia w postaci afirmacji oddzielenia. To równocześnie niepowodzenie 
samego marksizmu (w rodzimej, socjalistycznej odmianie) jako projektu, z którego materialistycz-
ny umysł Ważyka zrezygnować nie może, ale który nie spełnił pokładanej w nim błędnie nadziei 
powrotu do świata.

58 A g a m b e n, op. cit., s. 48.
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znaczeni pewnymi wydarzeniami i do nich przypisani (zburzenie i odbudowa War-
szawy, nawrócenie socrealistyczne, próżne nadzieje wokół „Europy” 59). Ciało auto-
ra Semaforów (corps), tak jak i sama organiczna cielesność (chair) od początku 
pozostawały zaledwie tłem, fakturą. Należało je usunąć w cień, aby wykreować 
poezję, która ciału służy, ciało naśladuje, poprzez ciało kontaktuje się ze światem, 
lecz za cenę wycofania go jako elementu znaczącego.

Widmowość jako horyzont istnienia przywodzi na myśl zarazem nowy związek 
między twórczością Ważyka a autorem najciekawszego, jak dotąd, wyboru i posło-
wia do niej: Andrzejem Sosnowskim 60. Może nie tylko namacalna sensualność 
Ważyka i jego doprowadzony do absurdu formalizm teoretyczny, ale właśnie wy-
mykająca się materialność podmiotu i świata najbardziej łączy Ważyka z Sosnow-
skim. Wszak był to poeta krain fantastycznych i utraconych: Warszawy, Inkipo, 
Ofiru, Krainy Środka, poeta głosu zawieszonego w próżni świadomości i deklara-
tywny materialista, który na własne oczy obserwował kres materialności jako filo-
zoficznego fundamentu rzeczywistości.

A b s t r a c t

JAKUB SKURTYS University of Wrocław

“BODY BARRIER IS IMPASSABLE” ADAM WAŻYK’S EMBODIMENTS

The article discusses the functions, meanings and motives of body in Adam Ważyk’s writings, revising 
the existing convictions about its solely textual character connected with awareness (or imagery) and 
constructivist nature. Reconstructing this Ważyk’s symbolic figure as based on biographical and memo-
rial contexts, the paper attempts to embody the poet and to show the way in which the theme presence/
absence of the body mirror Ważyk’s poetical and literary-critical reflections. The author’s considerations 
focus on Ważyk’s post-war creativity and its processual character, and aims at presenting somaticity 
as a vital, though carefully hidden, element in the process of transforming one’s own life into literature.

59 Zob. Ł. G a r b a l, D. S z c z e r ba, Nota edytorska do reedycji miesięcznika „Europa”. „Teksty 
Drugie” 2008, nr 1/2.

60 A. W a ż y k, Wiersze i dwa poematy. Wybór, posł. A. S o s n o w s k i. Wrocław 2011.
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1

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat Stanisław Czerniak zaznaczył wyraźnie 
swoje odrębne miejsce na mapie rodzimej twórczości poetyckiej. Jego liryka zosta-
ła zresztą już dawno dostrzeżona i entuzjastycznie oceniona przez takich krytyków, 
jak Ryszard Matuszewski, Wit Jaworski, Julian Kornhauser czy Leszek Szaruga. 
Dołączyli też później do nich krytycy młodszej generacji – Krzysztof Derdowski, 
Marek K. Siwiec, Krzysztof Lisowski 1. Wszyscy oni zgodnie podkreślają, że o orygi-
nalności tej poezji stanowi głównie sposób, w jaki podejmowane są tam różne filo-
zoficzne toposy, wiążące się z historią europejskiej metafizyki, z rysującymi się 
w niej stanowiskami i zadawanymi pytaniami. Autor wykształcił bowiem w ciągu 
wielu lat specyficzny rodzaj dyskursu, w którym w formie poetyckiej próbuje upra-
wiać refleksję filozoficzną. 

Osobliwość tego dyskursu nie polega jednak na tym, że do języka poetyckiego 
wprowadza Czerniak szereg typowych pojęć filozoficznych, ani też, że gra w nim 
różnymi powszechnie znanymi cytatami z tradycji filozoficznej. Nawiązania do tra-
dycji, nawet jeśli się pojawiają, nigdy nie są bowiem traktowane w sposób dosłowny. 
Te filozoficzne pojęcia i wypowiedzi ulegają zwykle przewrotnej transformacji, obja-
wiając nieoczekiwanie swoje całkiem nowe sensy. Łączy się to z faktem, że postawę 
Czerniaka znamionują zazwyczaj ironiczna przekora i parodia. W rezultacie podnio-
słe niekiedy znaczenie pewnych kluczowych pojęć i popularnych powiedzeń filozo-
ficznych zostaje zdemaskowane. Ujawniane jest niejako ich miękkie podbrzusze, 
w wyniku czego wywracane są na nice. 

Czerniak, który sam jest historykiem filozofii specjalizującym się w XX-wiecz-
nych koncepcjach antropologii filozoficznej (Max Scheler, Helmuth Plessner, Arnold 
Gehlen i inni), ma świadomość tej zasadniczej zmiany statusu pojęć filozoficznych, 
kiedy stają się one elementem dyskursu poetyckiego. Taka zmiana stanowi zresz-
tą podstawowy warunek tego, aby owe pojęcia zaczęły „żyć” w obrębie wiersza albo 
zaczęły być tu traktowane jako narzędzia poetyckie, nie filozoficzne. Inaczej całe 
przedsięwzięcie poetyckie utraciłoby rację bytu. Poezja sprowadzałaby się do nie-
udolnego naśladowania filozofii. Autor pisze o tym w eseju, który jest swoistym 

1 Zbiór wypowiedzi krytycznych na temat tej poezji przynosi książka Antropologia podmiotu liryczne-
go. (Wokół „Nagiego ŻE” Stanisława Czerniaka) (Red. K. D e r d o w s k i. Toruń 2012). 
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autokomentarzem do jego poezji. Wychodzi w nim od zakreślenia różnicy między 
filozofią a nauką:

różni się [filozofia] od nauk empirycznych doktrynotwórczą rolą pojęć. O ile w nauce rozwój teorii od-
bywa się równolegle do przeobrażeń systemów twierdzeń konfrontowanych w procedurach kwalifika-
cyjnych z empirią, o tyle doktryny filozoficzne rozbudowywane są – w procesie przypominającym biolo-
giczne pączkowanie lub rozrost – wokół paradygmatycznych pojęć podstawowych. Przykłady: „życie”, 
„osoba”, „egzystencja”. Pojęcia są całostkami kognitywnymi szczególnie nasyconymi elementami intu-
icyjnymi, umożliwiając niejako źródłowy ogląd pewnej sytuacji poznawczej, która otwiera jakieś ważne 
filozoficzne pytanie. Twierdzenia i odwołujące się do nich ciągi argumentacyjne pojawiają się dopiero 
wtórnie jako próby racjonalizacji owych pierwotnych intuicji filozoficznych [...]. [s. 150] 2

Według Czerniaka pojęcia używane w filozofii i jej twierdzenia mają całkiem 
inny status niż pojęcia i twierdzenia naukowe. O wiarygodności i wartości poznaw-
czej twierdzeń oraz pojęć w nauce stanowi w ostatecznym rozrachunku ich empi-
ryczna weryfikacja, natomiast w filozofii pojęcia rozwija się i rozbudowuje zgodnie 
z ich własną pojęciową istotą. Wynika to stąd, że związki między nimi są spekula-
tywne – mają swoje oparcie w ich czysto intelektualnej, pojęciowej postaci, która 
nie poddaje się empirycznej weryfikacji. 

Na tym spekulatywnym charakterze pojęć filozoficznych opierała się już grecka 
metafizyka, która aż po nasze czasy – wbrew temu, co sądzą filozofowie analitycz-
ni – znajduje w filozofii europejskiej swe twórcze kontynuacje. Specyfika tego typu 
filozoficznej refleksji zasadza się na rozwijaniu przez nią związków między pojęcia-
mi na sposób intuicyjny. Tylko w taki sposób bowiem dają się zgłębić relacje mię-
dzy nimi i może zostać uzyskany określony rodzaj poznania. 

Spekulatywny status pojęć w filozofii zbliża ją z kolei do poezji, której język 
zakorzeniony jest w tym samym „metafizycznym” podłożu pewnych fundamental-
nych idei i pojęć, nie poddającym się empirycznej weryfikacji. Tak Czerniak pró-
buje wytłumaczyć głębokie pokrewieństwo filozofii i poezji, biorąc za punkt odnie-
sienia własny dyskurs poetycki: 

Moja poezja krąży wokół kilkunastu pojęć, takich m.in. jak „samowiedza”, „wnętrze”, „sen”, „ciało”, 
„Bóg”, „wiersz”, „korekta”, „kontyngencja”, „nicość” czy „zwierzę”. Każde z tych pojęć ma określone 
konotacje filozoficzne, ale podmioty liryczne tej poezji nie konstruują parafilozoficznego rusztowania, 
które wiązałoby je w sposób jednoznaczny ze sobą. Nie chodzi tu o to, że ta poezja pragnie być metafo-
rycznym wstępem do jakiegoś spójnego, zbudowanego na podstawie owych pojęć stanowiska filozoficz-
nego. Przeciwnie – mamy tu do czynienia raczej z laboratoryjnym tyglem, w którym pojawiają się one 
w różnych kontekstach znaczeniowych i w różnej metaforycznej oprawie. Są surowymi kryształami 
obrabianymi pod kątem ich możliwego użytku filozoficznego. Szlifuje się je poetycko po to, by wydobyć 
ich wieloznaczność i w akcie poetyckiej intuicji usytuować je w nowych, niejako „eksperymentalnych” 
ramach semantycznych. [s. 151]

Jeśli zatem poezja jest głęboko spokrewniona z metafizyką z racji operowania 
pojęciami o podobnym spekulatywnym statusie, które dają się rozwinąć w oparciu 
o intuicję, nie znaczy to, że stanowi tylko „przedsionek” czy „wstęp” do refleksji 

2 Wszystkie cytaty pochodzą z wyd.: S. C z e r n i a k, Iskra buntu. Nowa Wieś nad Drwęcą 2016. Przy 
przytoczeniach ze szkicu Prasens a kondycja ludzka. Liryka jako laboratorium filozoficzne podaję 
stronice, przy cytatach z wierszy – ich tytuły.
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filozoficznej. Pole poetyckiego doświadczenia języka przecina się wprawdzie z polem 
pojęć filozoficznych, ale jako „laboratoryjny tygiel” zachowuje ono zarazem wobec 
filozofii autonomię i innego typu wartość poznawczą. 

Nie wyklucza to, że poezja może być źródłem inspiracji dla filozofa. Tkwiący u jej 
podłoża specyficzny sposób doświadczania rzeczywistości i wyrażanie tego doświad-
czenia w wierszach pozwala bowiem, poprzez zderzanie kluczowych pojęć filozoficz-
nych z „konkretem” pewnych sytuacji, rzeczy, osób, wydobyć z tych pojęć nowe 
aspekty znaczeniowe. Każą one wówczas filozofowi postawić całkiem nowe pytania, 
wymagają swego refleksyjnego „przepracowania” i rozwinięcia w języku pojęciowym.

Ten szczególnie intymny związek poezji z filozofią towarzyszy zresztą tej ostat-
niej od zarania. Żywioł poetyckości odnajdujemy w niektórych formułach filozo-
ficznych Talesa, Heraklita, nie mówiąc już o prawdziwie poetyckich wizjach Pla-
tona, w których starał się on wyrazić najbardziej złożone zjawiska otaczającego go 
świata. W filozofii współczesnej głębokie pokrewieństwo obu tych dziedzin daje 
o sobie znać w twórczości Nietzschego i Heideggera, Derrida zaś podejmuje próbę 
„dekonstrukcji” wszelkich sztywnych przedziałów między dyskursem filozofii a dys-
kursem literatury. Ale z prawdziwie poetyckimi metaforami możemy się spotkać 
również u filozofów, którzy nie podejmowali w odrębny, „metodyczny” sposób tej 
kwestii – u Hegla, Schopenhauera, Schelera, Plessnera, a nawet u samego Witt-
gensteina.

2

O filozoficzności poezji Czerniaka stanowi przede wszystkim to, że nawiązując do 
klasycznych toposów europejskiej metafizyki autor stara się w dyskusji z nimi 
budować własną filozofię poetycką poprzez nadanie im nowych znaczeń. Jednym 
z podstawowych wyznaczników tej osobliwej filozofii jest konfrontowanie w poetyc-
kim języku tych toposów z różnymi wewnątrzświatowymi wydarzeniami, zazwyczaj 
należącymi do sfery potocznego życia, z ludzkimi zachowaniami, klasycznymi sce-
nami i motywami znanymi z tradycji europejskiej kultury, ze szczególnymi własno-
ściami zwierząt, ludzi, rzeczy itd. W takim postępowaniu chodzi o to, aby owe to-
posy ująć z nietypowej perspektywy, która pozwala spojrzeć na nie innymi oczyma. 
W tym sensie poezja jest dla Czerniaka osobliwym laboratorium, w którym ekspe-
rymentuje on nieustannie z ludźmi, zwierzętami i rzeczami. Poddaje tropy filozo-
ficzne – żeby posłużyć się metaforycznym określeniem Bacona – różnym „torturom”, 
umiejscawiając je w nieoczekiwanych sytuacjach, w których ujawniają one swe 
nowe aspekty. 

Tworzywem – i obiektem – tych eksperymentów nie jest jednak samo doświad-
czenie, tak jak się je pojmuje w naukach empirycznych, ale zawsze doświadczenie 
zapośredniczone przez język: nietypowe zestawienia poszczególnych słów, zwrotów, 
fraz, pozwalające dostrzec w potocznych z pozoru, codziennych wydarzeniach coś 
głęboko paradoksalnego, a niekiedy wręcz absurdalnego. Laboratorium poetyckie 
jest bowiem przede wszystkim laboratorium języka. To w nim i poprzez niego do-
konuje się poetyckie otwarcie na świat, rozstrzyga się doświadczenie bytu i nieby-
tu, istnienia i nieistnienia, życia i śmierci. 

W języku konstytuuje się specyficzna ontologia tego świata, którą można by 
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nazwać ontologią paradoksu. Składają się na nią wskazane przez Czerniaka róż-
nego typu antynomie tkwiące w bycie, dostrzegane jedynie przez przenikliwe oko 
poety. Możliwe jest to dzięki odwróceniu dominującej na co dzień perspektywy 
ujęcia, w której wzrok patrzącego koncentruje się na tym, co jest, czyli na różnych 
dostępnych naocznie postaciach i przejawach bytu. Tymczasem tutaj na plan 
pierwszy wysuwa się, paradoksalnie, doświadczenie tego, czego nie ma, konfron-
towanie siebie – i czytelnika – z różnymi postaciami niebytu. W rezultacie niebyt 
dominuje tu nad bytem, nieistnienie nad istnieniem, śmierć nad życiem. Czerniak 
penetruje poetycko różne oblicza tej dominacji, naruszając w swoich wierszach 
utrwalony zwyczajowo obraz świata.

Ale w równie radykalny sposób jego język poetycki różni się od typowego dyskur-
su filozoficznego. W wierszach Czerniak robi użytek ze swego rodzaju niezwykłej 
własności tego języka: pozwala mu grać w sposób znacznie bardziej swobodny, niż 
ma to miejsce w dyskursie filozoficznym, pewnymi pojęciami, które tradycyjnie mają 
tu kluczowe znaczenie. Weźmy choćby tak fundamentalny problem filozoficzny jak 
zagadnienie czasu, który od Arystotelesa, poprzez św. Augustyna, po Heideggera 
i Husserla, doczekał się niezwykle rozbudowanych i wyrafinowanych ujęć filozoficz-
nych. W poezji Czerniaka staje się on obiektem wysublimowanej gry słownej: 

Trwanie w czasie – do czasu.

Co dla elit – nie wiadomo.
Może inny czas („po-do-czas”?) albo
niebyt, czyściec,
cudzy sen.

Wiersz polega na tym,
by oswajać czas,
dla świętego spokoju,
skoro czas
nie jest święty.
       (Wiersz X)

Słowny kalambur pierwszego wersu odsłania paradoksalność ludzkiego do-
świadczenia czasu, które ma miejsce tylko „do czasu”. Staje się podstawą do po- 
jawienia się w następnym fragmencie kolejnego kalamburu. Jest nim neologizm 
„po-do-czas”, czyli inny czas, który rozpoczyna się po śmierci – po czasie „do” – 
i któremu człowiek w swoich fantazjach próbuje nadać szczególny status. Wyobra-
ża go sobie jako jakiś „inny czas”, przeznaczony tylko dla wybranych, który właści-
wy jest „istnieniu” w niebycie, w czyśćcu, we śnie boga. Są to jednak wszystko 
kulturowe iluzje wspierane przez koncepcje religijne czasu „świętego”, w którym 
człowiek egzystuje po śmierci. 

Tym iluzorycznym, podniosłym wyobrażeniom czasu Czerniak przeciwstawia 
własne – zdawałoby się, bardzo trywialne – doświadczenie poetyckie czasu, gdy 
pisanie wierszy stanowi jego oswajanie „dla świętego spokoju”. Rzecz jednak w tym, 
że tylko taki minimalistyczny program doświadczenia czasu jest realistyczny. A za-
razem najbliższy fenomenowi czasu, tak jak doświadcza sie go na co dzień. Czasu 
bowiem nie da się przezwyciężyć, przeciwstawiając jego ziemskiemu doświadczeniu 
jakieś wyjątkowe, inne istnienie „po” czasie. Zamiast tego należy zaakceptować jego 
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przemijanie, kierunek, „do” którego zmierza. Tylko w ten sposób można go „oswo-
ić” i uzyskać upragniony wewnętrzny „święty” spokój, Heideggerowską „Gelassen-
heit”, w obliczu tego, co czas ze sobą niesie. 

Tak pojęty minimalizm poetycki w doświadczaniu czasu, który odwołuje się do 
poczucia zdrowego rozsądku, znamionuje podejście Czerniaka do różnych aspektów 
rzeczywistości. Mogłoby się zdawać, że jest to postawa konformistyczna, w istocie 
jednak tkwi w niej swoisty heroizm. Idzie za nią programowe odrzucenie wszelkich 
mitów, jakie w kulturze człowiek tworzy na swój temat i bez jakich nie może się 
obyć. W tym wypadku są to mity na temat czasu, za których pomocą człowiek chce 
dla siebie oswoić okrutne przeznaczenie, jakie ze sobą niesie dla niego czas.

Innego typu mity to te, które człowiek tworzy odnośnie do swojego nazwiska: 

Nazywam się von Habsburg.

A ja się nie nazywam.
Nic się we mnie nie nazywa:
głowa, ręka, ucho.

Co najwyżej przynależy:
do Ziemi, Drogi Mlecznej.

Jeśli już, to tam są właśnie 
jakieś księgi metrykalne. 
                  (Droga mleczna)

Mity tworzone w kulturze przez człowieka na własny temat znajdują swój szcze-
gólnie wymowny wyraz w podniosłym kulcie, jakim darzy on niektóre nazwiska, 
nadając im status „arystokratycznych”. Tym wyróżnionym przez siebie symbolicz-
nym formom identyfikacji człowiek gotów jest przypisywać wyjątkową wartość, 
podczas gdy w istocie są one wyłącznie iluzoryczną wierzchnią warstwą, pod którą 
skrywa się faktyczny, skończony wymiar ludzkiego bytu, związany z podległością 
człowieka prawom Ziemi – prawom rozpadu ciała i duszy, prawom śmierci. Osta-
tecznie tylko ten wymiar się liczy, jedyne bowiem, co z nas pozostaje, to drobiny 
materii, które stają się częścią kosmosu. 

3

W innych wierszach odwracanie potocznej perspektywy spojrzenia na różne sprawy 
tego świata dotyczy już bezpośrednio doświadczenia nicości. Tyle że, rzecz ciekawa, 
inaczej niż w filozofiach, w których eksplorowaniu tego doświadczenia towarzyszył 
podniosły egzystencjalny patos, Czerniak na swój sposób je trywializuje. W Litości 
np. „radzi” nicości, aby zamiast czekać w obliczu napierających na nią Himalajów 
martwych „ciał, / narządów i poglądów, / naczyń i nieruchomości” zdobyła się, 
wiedziona instynktem samozachowawczym, na ucieczkę. Pozostałości tych rzeczy 
bowiem: popiół, pył ceglany, butwiejący papier, „plamią czystą i nieskazitelną / 
strukturę niebytu”. 

Nie istnieje zatem coś takiego, jak rodząca trwogę i drżenie „czysta” nicość 
Kierkegaarda, Sartre’a, Heideggera. Zawsze jest ona „zabrudzona” pyłem ziemskiej 
skończoności, co też ją na swój sposób paraliżuje. Sprawia to, że przepojona litością 
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wobec napierających na nią martwych szczątków ludzkiego życia i ludzkiej kultu-
ry nieruchomieje i staje się bezradna. Ale też właśnie na tym zasadza się prawdzi-
wy tragizm relacji między nicością a ludzkim bytem, którego nędzne pozostałości 
przytłaczają ją swoim ogromem. Nie zaś na doświadczaniu nicości jako „czystej” 
negacji bytu, czegoś, co jest w stosunku do niego absolutnie inne.

Próba poetyckiego opisania odniesienia ludzkiego bytu od strony nicości owo-
cuje zatem swoistą degradacją tej ostatniej. Okazuje się, że ma ona również słabo-
ści. „Zabrudzona” różnymi ziemskimi pyłami, popiołem, nie jest już tylko tą nicością, 
jakiej doświadczali i jaką opisywali w swoich dyskursach wspomniani filozofowie. 
W wierszu Wycieczka nicość daje nazwę osobliwemu parkowi rozrywki, oferujące-
mu rozmaite formy jej doświadczania. Ale także i tutaj owo doświadczanie jest 
pozbawione niesamowitej, metafizycznej aury, jaką na ogół się z nią kojarzy. Zamiast 
tego wszystko wydaje się tu jedynie parodią analogicznych „ziemskich” doświadczeń:

W bramie strażnik
bez stałego ciała, 
sam dotyk i wzrok.

A za szklaną bramą
w stanie wskazującym
być i nie być
można przeżyć
miły dzień

Czas i przestrzeń są tu zakrzywione
tyle razy, ile gwiazd na niebie.

Przekraczasz prędkość światła
na diabelskiej karuzeli.

Patrzysz na coś, a to śoc.
Trzymasz rzecz, a to czerz.
                             (Wycieczka)

Rozrywka oferowana podmiotowi lirycznemu przez park „Nicość” nie ma w so-
bie niczego z odczucia powagi i grozy, z jakim doświadczenie nicości zwykło kojarzyć 
się filozofom, którzy opisują je z perspektywy skończonego ziemskiego bytu. Wszyst-
ko staje się w tym parku tylko zabawną karykaturą zwykłych ziemskich doświad-
czeń. Ale wraz z tym nowe znaczenie zyskują również owe ziemskie doświadczenia. 
Okazuje się bowiem, że nicość nie stanowi dla nich żadnej alternatywy; doświad-
czana w parku rozrywki, stała się elementem potocznego doświadczenia. Uległa 
swego rodzaju ontologicznej degradacji. 

Wynika stąd jednak, że dominacja nicości nad bytem jest w poezji Czerniaka 
pozorna. Bierze się ona wyłącznie z przekornie odwróconej perspektywy spojrzenia 
na byt, w której punktem wyjścia jest nicość doświadczana na poziomie potocznym. 
Właśnie to osobliwe ontologiczne przesunięcie sprawia, że poetyckie doświadczenie 
nicości zostaje pozbawione egzystencjalnej powagi i grozy. Ba, w jego wyniku nicość 
staje się wręcz komiczna i groteskowa. 

Ta przewrotna strategia wyzwalania poprzez „grę słów” takich znaczeń w klu-
czowych pojęciach filozoficznych, o jakie byśmy ich nigdy nie podejrzewali, jest 
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specyficznym wyróżnikiem warsztatu poetyckiego Czerniaka. W jego wierszach są 
one nieustannie umieszczane w nietypowych dla nich kontekstach sytuacji wziętych 
z życia codziennego i w rezultacie parodiowane na rozmaite sposoby.

Pozwala to Czerniakowi spojrzeć na klasyczne pojęcia i problemy filozoficzne 
z perspektywy ironicznego dystansu. Tak jak ma to np. miejsce w Doświadczeniu, 
w którym sparodiowane i opatrzone znakiem zapytania zostaje odwołujące się do 
„empirii” stanowisko filozoficzne tkwiące u podłoża nowoczesnego przyrodoznaw-
stwa. W tym stanowisku to, co „empirycznie” dane, traktuje się jako niezawodną 
podstawę wszelkiego poznania naukowego, tymczasem według autora Iskry buntu: 

Nie ma szczebli bytu i poznania,
jest samo doświadczenie, postrzępione i rozmyte.

Tak, to się wydarzyło, tam byłem i widziałem, przedtem, potem,
mieszają się porządki. 
                                                                        (Doświadczenie) 

Polemiczny przekaz poetycki w tym wierszu jest jasny: nawet „widzenie” jakie-
goś wydarzenia, bezpośrednia przy nim obecność, nie daje gwarancji jego obiek-
tywnego opisu. Po pierwsze bowiem, owo doświadczenie jest „postrzępione i rozmy-
te”, widzimy zwykle tylko jego fragment. Po drugie zaś – jego opis zostaje dokonany 
z perspektywy jakiegoś „potem”, a wraz z nią w sposób nieunikniony pojawiają się 
nowe elementy, zmieniające pierwotny ogląd. Doświadczenie czegoś przybiera zawsze 
postać wyobrażenia sobie tego czegoś w określonej postaci i nigdy nie mamy pew-
ności, czy „się przytrafia wyobraźni naprawdę?” (Doświadczenie). 

W innym wierszu z kolei świat doświadczany jest przez podmiot z perspektywy 
„odlepienia” od niego, czyli skrajnego zeń wyobcowania i osamotnienia, które nad-
chodzi wraz ze starczym zniedołężnieniem, kiedy „nic się już nie klei” (Odlepienie). 
Wtedy dopiero dostrzegamy, że do tej pory byliśmy „przylepieni” do świata, nie 
widząc różnicy między nim a sobą, rozkoszując się wszystkim tym, co on nam 
oferuje. Teraz zaś, pozostawieni samym sobie w naszym „odlepieniu”: „dziwimy się 
światu, że jest w kocie i w Godocie, / a na nas nie czeka” (Odlepienie). 

Świat bowiem, całość bytu, którą uosabia, jest we wszelkich swoich postaciach 
wobec faktu naszego istnienia lub nieistnienia – obojętny. Nie liczymy się dla niego 
zupełnie w naszym jednostkowym istnieniu. Nawet pamięć bliskich, a niekiedy 
i całych pokoleń, po ich śmierci prędzej czy później się zaciera. Znikamy bezpow-
rotnie i z czasem nikt nie odczuwa po nas braku. Życie toczy się dalej, jakby nigdy 
nic. Może też właśnie dlatego jedyną skuteczną strategią wobec poczucia nieuchron-
ności śmierci i faktu, że po latach nikt nas nie będzie pamiętał, jest „żyć jak gdyby 
NIGDY / NIC” (Moda), a nie próbować histerycznie coś robić, aby temu przeciwdziałać. 
Buntując się, stajemy się Don Kichotami walczącymi bezskutecznie z wiatrakami 
czasu. 

To doświadczenie obojętności bytu wobec ludzkiego istnienia (lub nieistnienia) 
zawarte jest również w wierszu Wiewiórka, który nawiązuje do słynnej początkowej 
sceny z filmu Bergmana. Oto na pniu zwalonego wichurą drzewa, które śmiertelnie 
przygniotło człowieka, pojawia się wiewiórka zawzięcie poszukująca dla siebie 
orzechów. Natomiast to, że przed chwilą w tym miejscu rozegrała się jakaś ludzka 
tragedia, zupełnie jej nie interesuje. Ba, w jej świecie nie ma w ogóle miejsca na tę 
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tragedię. W tym też sensie ludzkie istnienie lub nieistnienie nic dla wiewiórki „nie 
znaczy”. A jest tak dlatego, że:

[...] Wiewiórki
istnieją, bo istnieją.
Mogłoby ich nie być,
Z jakichś przyczyn są. 
Nie zdarzyły się w przyrodzie, żeby,
Lecz dlatego że. 
                                   (Wiewiórka)

Nie ma żadnej teleologii w bycie nakierowanej na człowieka jako jego zwieńcze-
nie. Byt istnieje, bo istnieje, a nie dlatego, że został przez Kogoś stworzony w jakimś 
celu. Czerniak w tym poglądzie wydaje się bliski rozumieniu bytu właściwemu fi-
lozofii greckiej, nie znającej pojęcia stworzenia świata z nicości, jak też teleologicz-
nego pojęcia dziejów, nastawionych na powrót człowieka do Boga. 

Wiersz ten stanowi zarazem wymowne poświadczenie ontologii poety, któ- 
rą wypowiedział on już w swoim wcześniejszym zbiorku, tytułując go Nagie ŻE.  
Byt, istnienie czegokolwiek możemy tylko potwierdzić jako fakt i je uznać. Speku-
lowanie na temat przyczyny i celu bytu jest jałowe. Prowadzi donikąd. 

Nie zmienia to jednak w niczym tego, że ów fakt doświadczany jest przez czło-
wieka jako trudny do zniesienia paradoks. Niełatwo mu bowiem zaakceptować, że 
to, co on sam doświadcza jako dotykającą go tragedię, której nadaje symboliczny 
wymiar, może z punktu widzenia przyrodniczego bytu nic nie znaczyć. Na ekspo-
nowaniu takich paradoksów związanych ze specyficznie ludzkim stosunkiem do 
świata, do spraw bytu i niebytu, istnienia i nieistnienia, życia i śmierci ześrodko-
wana jest cała poezja Czerniaka. Znamionuje ją to, że egzystencjalne kwestie bytu 
i niebytu, istnienia i nieistnienia, życia i śmierci stały się tu elementem gry słownej, 
w której wydobywa się ich groteskowy wymiar i absurd. 

W tej grze nie chodzi jednak o samą językową „zabawę” owymi pojęciami, 
o sprowadzenie poezji do zwykłego kalamburu, z którego – poza czysto językowym 
efektem – nic nie wynika. Wręcz przeciwnie, jest to gra całkowicie serio, w której 
pod maską słownego dowcipu i ironii skrywają się najzupełniej „poważne” egzy-
stencjalne kwestie. Jest to gra przesycona głębokim tragizmem egzystencjalnym, 
który ewokowane w niej paradoksy słowne tylko pozornie neutralizują i „oswajają”. 

Śledząc gry poetyckie, jakie proponuje ta twórczość, wkraczamy zatem w obszar 
spraw jak najbardziej „poważnych”, spraw życia i śmierci. Tak się dzieje w otwie-
rającym Iskrę buntu znakomitym wierszu Piramida, nad którym warto się dłużej 
zatrzymać. 

Piramida jest tu metaforą wszelkich ludzkich starań, aby zabezpieczyć własne 
życie przed rozpadem i śmiercią. Okazuje się jednak, że, podobnie jak to było z pi-
ramidami, które mimo wyrafinowanych zabezpieczeń zostały doszczętnie splądro-
wane przez złodziei, nie ma sposobu, aby ochronić ludzkie życie przed ingerencją 
intruzów z zewnątrz. Wynika to z wpisanej w nie nieuchronności śmierci, koniecz-
ności przejścia w stan niebytu czy nieistnienia. 

Dlatego wszelkiego rodzaju „schrony”, które człowiek buduje dla siebie za życia, 
tworząc mity na swój temat, jak też na temat swego bytu po śmierci, narażone są 
od wewnątrz na rozpad. W tym kontekście idea wznoszenia faraonom grobowców 

I-8.indd   158 2018-03-14   12:29:24



PAWEŁ DYBEL   Poezja paradoksów ontologicznych Stanisława Czerniaka 159

w formie piramid w celu zapewnienia im w ich śnie wiecznym własnego „szlaku do 
nieba” była z góry skazana na porażkę. Fakt, że niemal wszystkie te grobowce 
splądrowali złodzieje, a dzisiaj spokój snu faraonów zakłócają tłumy wścibskich 
turystów, stanowi tylko zewnętrzne potwierdzenie zagrożenia, które tkwi w skaza-
niu ludzkiego życia na śmierć. Dlatego w piramidzie ludzkiego życia:

Złodziejem jest każdy szmer, wszystko może być turystą, 
nawet własny byt, którego nie ma.
                                                                       (Piramida)

Największe niebezpieczeństwo dla życia nadchodzi zatem od strony samego 
życia, a nie od strony innych. Ci ostatni – złodzieje, turyści – tylko poświadczają 
realność tego zagrożenia, przed którym nie ma ucieczki. Ostatecznie sposób odnie-
sienia ludzkiego życia do śmierci ma w sobie coś z paradoksu. Wydaje się nam, że 
na życiu możemy budować coś trwałego, podczas gdy w nim samym zawarta jest 
jego negacja, przejście w niebyt, w nieistnienie. 

Podobny motyw szukania przez człowieka – jak się okazuje, iluzorycznych – 
zabezpieczeń przed różnymi przykrymi niespodziankami, jakie mogą go spotkać 
ze strony życia, pojawia się w wierszu Kompensacja. Jest on parodią obsesyjnego 
dążenia człowieka do budowania własnego poczucia pewności na ubezpieczaniu 
się od wszystkiego, co może życie mu przynieść, w nadziei, że w taki sposób unik-
nie bolesnej konfrontacji z surowymi prawami określającymi jego egzystencję 
i przyrodniczy byt. Człowiek ten to typowy mieszczanin-kołtun, któremu wydaje 
się, że wszystko na świecie da się kupić, również istnienie Boga. A nawet jeśli to, 
przed czym się zabezpieczył, nie spełni nadziei, to powstałą stąd stratę zrekom-
pensują inni:

Warto się ubezpieczyć od wszystkiego,
także od wszelkich kolejnych ubezpieczeń,
od końca świata
i od nieistnienia Boga.

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

Jeśli nadejdzie koniec świata,
a Bóg się nie pojawi, 
będzie można umierać spokojnie,
bo ktoś za to zapłaci,
i pokryje szkody
tej powodzi nicości,
obojętnie komu, kiedy i w którym kolejnym
świecie.
                                            (Kompensacja)

Takiemu człowiekowi wydaje się, że przed wszelkimi kwestiami egzystencjal-
nymi można zabezpieczyć się tak samo, jak zabezpieczamy się przed pożarem 
mieszkania, kradzieżą, wypadkiem drogowym. Kiedy więc one się faktycznie wyda-
rzają, wówczas zapewniona w ten sposób „rekompensata” sprawia, że wolno nam 
je traktować jako nie mające z nami nic wspólnego.

Wyczuwalna w tym wierszu ironia to w rzeczywistości zjadliwa krytyka współ-
czesnej mentalności mieszczańskiej, w której wszystko przelicza się na pieniądze. 
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Nawet możliwy koniec świata i istnienie Boga. Ubezpieczenie się od tego to typowy 
współczesny „zakład”, będący w zasadzie parodią i karykaturą słynnego zakładu 
Pascala. 

4

Nazwanie poezji Czerniaka poezją paradoksu ontologicznego pozwala – o czym 
krytyka już pisała – wskazać na jej różnorakie związki z liryką niektórych poetów 
pokolenia ’56: Herberta, Szymborskiej, Białoszewskiego, Karpowicza. No i może 
jeszcze debiutującego wcześniej Różewicza. W poezji tych autorów bowiem również 
operowanie na różne sposoby paradoksem językowym było kluczowym wyznaczni-
kiem ich stylu. Ale nasuwa się jeszcze inna analogia. Mam na myśli twórczość 
Stanisława Jerzego Leca uprawianą w zwięzłej formie językowych kalamburów. 

Liryka Czerniaka sytuuje się gdzieś między tymi dwoma biegunami poetyckości. 
Znajdziemy wiersze, których lakoniczna puenta z efektem komizmu kojarzy się ze 
sposobem językowego konstruowania „złotych myśli” przez Leca, jak też utwory 
bardziej językowo rozbudowane i „rozrzedzone”, przypominające styl poezji Herber-
ta czy Szymborskiej. Tyle że zarazem w wierszach autora Iskry buntu owo opero-
wanie logiką paradoksu przybiera szczególną postać. Wiąże się to ze wspomnianą 
dominacją „negatywnej” strony bytu (niebyt, nieistnienie, śmierć) nad „pozytywną” 
(byt, istnienie, życie). Dlatego podmiot tych wierszy często sytuuje się na granicy 
tego, co jest, i tego, czego nie ma, życia i śmierci. Tak jak w wierszu Moda, gdzie 
świadomość, że „nie będzie mnie”, każe przerażonemu tym podmiotowi obmyślać 
różne strategie poradzenia sobie z owym „przykrym” faktem, który kiedyś niechyb-
nie nastąpi. I okazuje się, że pewne strategie przedstawiają się dzisiaj dość komicz-
nie, uchodzą wręcz za „niemodne”. Ale też śmieszna wydaje się strategia człowieka 
pierwotnego, który chcąc siebie uwiecznić, gotów był „namalować coś na skale”.  

W wierszu Bez siebie z kolei podmiot rozważa ewentualność „istnienia bez sie-
bie”, a zatem osiągnięcie dziwnego stanu, w którym traci on tożsamość siebie. 
Wtedy też jego miejsce jako świadomego siebie „ja” zajmuje „rzeczywistość” jako 
„nowy nastrój istnienia / bez siebie”. W rzeczywistości jednak to istnienie bez sie-
bie jest istnieniem w stanie śmierci – więc istnieniem niemożliwym, w którym „nowy 
nastrój” to brak nastroju. Brak samego siebie.

Odwrócenie perspektywy patrzenia na świat jest jednak, jak się okazuje, nie 
tylko kwestią arbitralnej decyzji poety, ale również – jeśli nie przede wszystkim – 
efektem tego, co się stało ze współczesną kulturą. Znamionuje ją bowiem to, że, 
wbrew pozorom, to nie człowiek roztacza w niej coraz większą władzę nad rzeczami. 
Przeciwnie, to rzeczy zaczynają nad nim panować. W wierszu Rzeczy mówi się np. 
o tym, że nie jest tak, iż ludzie podporządkowują sobie rzeczy, lecz odwrotnie: 
„Rzeczy mają na wyposażeniu ludzi [...]”, ba, „Ludzie służą dzielnie rzeczom w boju, 
/ przydają się do drobnych korekt”. Czym są rzeczy? Wiersz na to pytanie nie od-
powiada, tylko przytacza kolejne sytuacje świadczące o władzy rzeczy nad ludźmi. 
Rzeczy bowiem:

Chcą mieć wokół siebie jak najczęściej
swoich ulubionych ludzi,
których molestują,
podnosząc im zdalnie nastrój.
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Wojskowe pogrzeby w świątyniach
mają tylko ludzie,
bo rzeczy nie wierzą w Boga.

Rzeczy w nich nie uczestniczą;
jeśli śledzą je czasami na ekranach,
to Bóg jeden wie, co myślą.
                                          (Rzeczy) 

„Rzeczy” to zatem świat internetu, smartfonów, tabletów, niewidocznych kamer, 
ekranów śledzących nasz każdy ruch, reklam. To one, sprawnie zarządzane z ukry-
cia, wnikają w najintymniejsze przestrzenie naszego życia prywatnego, kształtują 
nasze potrzeby, nasz obraz świata, nasze poglądy, manipulują nami itd. Władza 
tego typu rzeczy nad ludzkimi jednostkami przybrała dzisiaj charakter totalny 
i całkowicie anonimowy, symbolizując ewolucję naszej kultury, w której, paradok-
salnie, stajemy się coraz bardziej zależni od naszych produktów. 

Być może zatem – w związku z podobną wszechwładzą rzeczy nad nami – do-
świadczamy dzisiaj końca „epoki / zadawania pytań, trwającej już co najmniej od 
czasów Sokratesa” (Historia). Obecnie niemal nikt – 

nie pyta, lecz słucha (lub czyta) wygodnie, 
przy kawie, cudzej kawy na ławę, 
publicznej lub prywatnej, 
udającej twarde fakty, 
więc bez znaków zapytania. 
                                                   (Historia) 

Inny symptomatyczny przejaw specyfiki naszych czasów to gorączkowe szu-
kanie jakiejś alternatywy dla przygnębiającej nudy życia, ta jednak jest paradok-
salnie tylko efektem napędzanej przez media pogoni za „mocnymi” przeżyciami 
i sensacją:

Szukacz szuka pokemona,
terrorysta szuka tłumu,
czatujący w sieci
poszukują „gówno prowdy”,
by nie umrzeć z nudy. 
                          (Szukanie)

Człowiek współczesności szuka obiektów pozornych, podsuniętych jego wyobraź-
ni przez świat internetowego ekranu. Oddaje to wymownie stopień jego wyobcowa-
nia z rzeczywistości, w wyniku czego odwrócony został porządek przyczyn i skutków, 
źródeł i celów. W rezultacie człowiek zatracił fundamentalny instynkt obronny. Jest 
teraz jak miasto, które:

Kiedyś miało mury.
Teraz jest jak dziura w murze
(albo w mózgu);
możesz przez nią zobaczyć,
jeśli dobrze poszukasz,
koniec, który szuka
świata.
                       (Szukanie)
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Koniec, który szuka świata, to, innymi słowy, koniec, który nie może się w nim 
rozpoznać, gdyż wszyscy szukają jedynie tego, co jest końcem pozornym czy pozo-
rem końca. A więc szukają takiego „końca”, który niczego nie rozwiązuje i nie wy-
pełnia, tylko domaga się swego ponownego powtórzenia. Jest końcem-dziurą nie 
do zalepienia i nie do zatkania. 

Jak już pisałem, na doświadczaniu siebie i świata od strony negatywnej: stro-
ny nieistnienia, niebytu, rozpadu wszystkiego, co otacza podmiot, i rozpadu jego 
samego, zasadza się tropienie przez Czerniaka w poetyckim języku różnych posta-
ci paradoksu ontologicznego, który określa ludzkie istnienie i istnienie świata. To 
celowe, metodyczne wymazywanie siebie, kiedy „nic nie ma znaczenia” (Lewitacja), 
wszelkie zaś próby „wzięcia się w garść” wyglądają tragikomicznie. Towarzyszy temu 
ciągłe ironizowanie na temat siebie, obnażanie schematyzmów własnego potoczne-
go myślenia o świecie, eksponowanie ukrytych i niekiedy wręcz wstydliwych aspek-
tów doświadczania siebie. Takim wstydliwym aspektem, przepojonym głęboką in-
tymnością – i brutalnością zarazem – jest również sam akt pisania wiersza, w któ-
rym ustanowiona zostaje szczególna, przepełniona swoistym erotyzmem, bliskość 
podmiotu piszącego wobec języka: 

Znów tak blisko języka, 
że się pod palcami czuje skórę (gęsią skórkę?)
alfabetu.

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

Język wie, że z tym podmiotem
Bywają tylko rozbierane randki,
Czasem do rdzenia. 
                              (Wiersz XIV) 

Podmiot ten zachowuje się wobec języka niczym kapłan-sadysta, dla którego 
akt pisania ma w sobie coś z okrutnego aktu rytualnego, brutalnego gwałtu, kiedy 
najpierw należy w języku-ofierze wywołać trwogę, przerazić. Dopiero wówczas może 
on zacząć „celebrować język / swego bożka” (Wiersz XIV), a więc – kreować w nim 
własną poetycką wizję świata. 

W tym ujęciu akt pisania wiersza ma w sobie coś z inscenizacji o quasi-religij-
nej wymowie. To wszakże tylko jedna z postaci gry, jaką Czerniak prowadzi z języ-
kiem. Poezja ostatecznie jest grą w języku, która jeśli nawet odsyła do spraw naj-
zupełniej poważnych, o tragicznym wręcz wydźwięku – jak sprawy bytu i niebytu, 
życia i śmierci – to zarazem je w pewnym sensie neutralizuje, uczy dystansu do 
nich, każe ironizować na ich temat. Poezja to jakby ciągłe odnajdywanie własnego 
miejsca w świecie poprzez język, w którym ewokowane są różne strony paradoksu 
ontologicznego przenikającego ludzkie istnienie i istnienie świata. W rezultacie już 
samo ich nazwanie pozwala je na swój sposób „oswoić”, wyzwolić z traumatyczne-
go wydźwięku i grozy. To ciągłe zaklinanie rzeczywistości słowami, ale nie poprzez 
nadawanie jej cudownego, magicznego charakteru, lecz bardziej prozaicznie i przy-
ziemnie. To uczenie się trwania w życiu poprzez poetyckie tropienie i nazywanie 
przenikających je antynomii i sprzeczności, jego wystawiania w słowach, niejako 
od wewnątrz, na niebyt i nieistnienie.
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Poezja ostatecznie rodzi się na poziomie dnia codziennego. Kiedy nachodzi, 
podmiot jest wydarzeniem samoistnym, biorącym się z niczego, niespodziewanym 
darem niebios, którego genealogia pozostaje niezgłębiona: 

Dobry wiersz 
zazwyczaj sam 
wyłania się 
z nicości. 

Nic na siłę, 
oto bierny akt 
tworzenia. 

Dar za dobre sprawowanie, 
poranną gimnastykę, 
nie wiadomo 
za co. 
                        (Wiersz VIII) 

W utworze Ars poetica VI akt narodzin wiersza ujęty został z perspektywy prze-
pływu „fal mózgowych”, jako ich przypadkowy efekt: 

Bywają fale mózgowe, 
które jej [tj. poezji] służą. Powstają przypadkowo, 
bez udziału woli, w chwili (niektórzy tak to nazywają) 
natchnienia. 

Niosą językowy gruz, z którego można zbudować 
wyjście z labiryntu. Albo uformować okno 
na absolut.
                                                   (Ars poetica VI) 

Tę interpretację aktu kreacji wiersza można odnieść do Heideggerowskiej „Ge-
lassenheit”, czyli przyjęcia przez filozofa luźnej, pełnej akceptacji postawy wobec 
bytu oraz gotowości na to wszystko, co nadejdzie od jego strony. Najbardziej od-
krywcze myśli i poznania zjawiają się bowiem samoistnie, nie przymuszone żadnym 
oczekiwaniem czy żmudnym i wyczerpującym wysiłkiem intelektualnym.

W innym utworze z kolei Czerniak wskazuje na organiczne powiązanie wiersza 
z ciałem poety:

Podmiot liryczny miał zamilknąć
bezpowrotnie, ale okazało się, że jego nosiciel ma jeszcze rezerwy
witalne, jakieś zdrowe tkanki gotowe do wcielenia się
w wiersz.

To ryzykowna gra, bo może kiedyś zaistnieć potrzeba od-cielenia,
powrotu wiersza do ciała. 
                                                                              (Nadczłowiek)

W tym ujęciu wiersz to bezpośrednie, biologiczne wręcz, przedłużenie ciała 
poety. Dlatego po śmierci tego ostatniego grozi mu „od-cielenie”, powrót tam, skąd 
został wywiedziony. Tyle że:

podmiot liryczny to przecież zawadiaka,
utracjusz i ryzykant udający nadczłowieka
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Nietzschego, który twierdził: własne ciało
jest materią woli
mocy. 
                                         (Nadczłowiek) 

Ostatecznie zatem podmiot liryczny swoją „awanturniczą” egzystencję wywodzi 
nie tylko z ciała poety, ale również z „woli mocy”, której ciało jako materia podlega. 
W tym sensie genealogia owego podmiotu sięga poza ciało. Dlatego wiersz może 
zacząć „udawać nadczłowieka”, uniezależniając się w jakiejś mierze od ciała. Pod-
miot liryczny egzystuje w końcu w języku, prowadząc w nim niebezpieczne gry 
słowne, które w każdej chwili mogą skończyć się porażką. W grach tych, nie mając 
nic do stracenia, stawia on nieustannie na szalę całego siebie, ryzykując w nich 
wszystkim, samym swoim istnieniem. 

W ogóle wiersz jako „nowe wydarzenie / na granicy / ciała i języka” (Wiersz IX) 
odbiega od potocznych gier językowych, w których uczestniczymy na co dzień. 
Nachodzi on poetę często w czasie snu i wtedy poeta, budząc się w nocy, wstaje, 
aby go zapisać:

bo mózg, jeśli gra za sobą,
to się tego wstydzi,
wypiera, nawet z najgłębszego snu,
i zapomina.
                                     (Wiersz IX)

Materia wiersza jest ulotna niczym marzenie senne, gdyż, podobnie jak w nim, 
mózg gra tu nie tyle „ze”, co „z a” sobą. Prowadzi on tu grę w języku jakby na dru-
giej, ukrytej przed światłem świadomości, scenie jaźni. Gra ta dotyczy przy tym 
spraw głęboko intymnych i często absurdalnych w swej wymowie, ludzki mózg 
wstydzi się ich i robi wszystko, aby o nich jak najszybciej zapomnieć. 

Nasuwa się tu nieodparcie skojarzenie z Freudem, który marzenie senne uznał 
za główne źródło wiedzy o ludzkiej psychice. Ujawnia się w nim bowiem całe bo-
gactwo wypartych myśli śniącego podmiotu, dając wgląd w jego najskrytsze „pro-
blemy”, do których na jawie nie chce się on przed sobą przyznać. Podobnie dla 
Czerniaka absurdalne gry wyobrażeń, jakie mózg śniącego prowadzi „za” sobą 
w czasie snu, są głęboko spokrewnione z grami, jakie poeta prowadzi w języku, 
pisząc wiersz. Właśnie dlatego, że dotyczą spraw, które na co dzień podlegają wy-
parciu, stanowią one nieocenione źródło prawdy poetyckiej. 

Nic dziwnego, że pisanie wierszy to dla Czerniaka rodzaj wyrafinowanej auto-
terapii, w której, nazywając rzeczy po imieniu, zapisując w słowach „to, co jest”, 
oswaja on w jakiejś mierze lęki nachodzące go od strony własnego ciała, rzeczy-
wistości, innych. Eksperymentuje poetycko ze swoim ciałem, jaźnią i rzeczami, 
każąc im lewitować, spoczywać w piramidzie, odcieleśniać się, być „bez siebie”, 
przenosić się do parku o imieniu „Nicość”. Ostatecznie gra poetycka to szczególna 
gra, w której:

Niby gra się słowami,
lecz byt włącza się do gry.

Jest jak drugi fortepian
w koncercie Bacha.
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A to już jest inna gra.
Byt gra z tobą
W niebyt,
Niemal bez słów.
              (Wiersz XIV)

Nie jest to więc tylko gra słów, choć wszystko dzieje się tu w słowach i przez 
słowa. To zarazem gra w milczeniu z bytem w niebyt, w której podmiot liryczny jest 
tylko bezwolnym obiektem (bo to byt z nim gra, a nie on z bytem), stawkę zaś sta-
nowi jego istnienie. W owej grze też jest już z góry przegrany.

Na tym właśnie polega paradoks poezji. Na pozór są to tylko słowa, w ich tle 
jednak pobrzmiewa bezgłośnie drugi fortepian bytu, który poezji tej nadaje kierunek 
i ton. Ton tragiczny. W jego milczącej grze rozstrzygają się rzeczy ostateczne.

A b s t r a c t

PAWEŁ DYBEL Pedagogical University, Cracow

STANISŁAW CZERNIAK’S POETRY OF ONTOLOGICAL PARADOXES

The author of the article points at an original mode in which Stanisław Czerniak in his poetry ap-
proaches an array of classical philosophical tropes. He starts his paper with a reflection about how, in 
general, the relation between philosophy and poetry should be captured, as their discourses on the one 
hand show mutual affinity and overlap in many points, yet on the other hand, they are differentiated 
in their treatment of linguistic material. While philosophers accentuate its abstract, conceptual side, 
poets emphasise the representative aspect of the concrete, “think” mainly in the picture built in the 
words of a poem, and not in terms of notion. Next, as based on selected Czerniak poems’ interpretations 
and their fragments, the paper demonstrates the particular way in which he poetically deals with the 
key philosophical notions of time, nothingness, hierarchy of entities, culture–nature relationship, God’s 
existence, phenomenon of death etc. A characteristic trait of Czerniak’s treatment of those issues is 
displaying ontological paradoxes which reside in them. Much attention in the paper is also paid to such 
Czerniak’s pieces in which the poet is critical about the various myths and illusory images that mark 
the thought of today’s Internet and smartphone society. In such interpretations, special attention is 
given to the linguistic side of Czerniak’s poems in which the poet performs sophisticated plays on words. 
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1

O twórczości Piotra Sommera – widać to wyraźnie ponad 40 lat od jego książkowe-
go debiutu – nie da się myśleć bez związku z mówieniem. Dziś nie należy zadowa-
lać się jedynie powtórzeniem kilku obiegowych formuł: że się w jego wierszach 
nieustannie mówi, komuś coś opowiada, że się nad pewnymi sprawami w mowie 
zastanawia lub same słowa waży – wiemy już po pierwszej lekturze. Recenzenci 
i badacze nadspodziewanie często, przyjmując za dobrą monetę niektóre poetyc- 
kie i krytyczne wypowiedzi autora, wpadali w zastawioną przezeń pułapkę fałszywej 
prostoty. Inna rzecz, że Sommer, odgrywając rolę twórcy naiwnego i nieświadome-
go zawiłości warsztatu, któremu wiersze piszą się same, zadania nigdy nie ułatwiał; 
jest on przecież wnikliwym czytelnikiem i komentatorem nie tylko przekładanych 
przez siebie poetów anglosaskich. Ponawiane lektury mogą, a w każdym razie po-
winny prowadzić do przekonania, które najlepiej dotąd wyraził Jacek Gutorow, 
mówiąc, że prostota wierszy autora Pamiątek po nas „nie tylko nie jest oczywista, 
ale – co więcej – świadomie i bezczelnie pozorowana” 1. 

Nie ma przesady w stwierdzeniu, że wśród krytyków i badaczy panuje powszech-
na zgoda co do istoty poezji Sommera – stanowi ją żywioł mowy potocznej oraz tak 
charakterystyczny ton rozmowy prowadzonej w naszej obecności 2. Z jakiegoś po-
wodu jednak temat nie doczekał się prób dokładniejszego opracowania. Zupełnie 
jakby rzecz wyjaśniała się sama przez się i nie wymagała zatem właściwie żadnego 
komentarza. Wiersze, w których nie tylko tak wyraźnie unika się nazbyt autorytar-
nego tonu, nie sprzyjają lekturze roszczącej sobie pretensje do mówienia o dziele 
poety jako o pewnej całości. I choć pozostaje ono wciąż – można przynajmniej mieć 

1 J. G u t o r o w, Maski Sommera. W: Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku. 
Kraków 2003, s. 159. 

2  Zob. m.in. I. S m o l k a, Potwierdzając gotowość rozmowy. „Twórczość” 1978, nr 5. – T. K o m e n-
d a n t: Jak podanie ręki. Jw., 1981, nr 11; Mimo-śród. „Obecność” 1987, nr 17. – R. M o l z e r, 
Własnymi słowami. „Literatura” 1981, nr 22. – A. S z y m a ń s k a, W skali ludzkiej. „Nowe Książ-
ki” 1981, nr 21. – P. D y b e l, Bez wielkich słów. Jw., 1983, nr 10. – S. J u r k o w s k i, Temat nie 
jest istotny. „Tygodnik Kulturalny” 1983, nr 40. – M. Z a l e s k i: Kolejny świat. „Twórczość” 1983, 
nr 6; W komitywie. „Tygodnik Powszechny” 1997, nr 24. – S. B a r a ń c z a k, Nowa dykcja. W: 
Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Londyn 1988. 
– L. S z a r u g a, Co się żyje? „Opcje” 1997, nr 3. 
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taką nadzieję – zjawiskiem niedomkniętym, otwartym, to ze względów historyczno-
literackich 3 należałoby zastanowić się nad tym, co dla niego charakterystyczne: nad 
konwersacyjnością. Warto zacząć od przypomnienia kilku ważniejszych rozpoznań. 

Upraszczając – językowe zainteresowania autora Pamiątek po nas skupiają się 
na brzmieniu, rytmie oraz na intonacji zdania; konwencjonalna poetyckość ustę-
puje miejsca takiemu ukształtowaniu składniowo-intonacyjnemu wersu, które 
przez rozluźnienie i upotocznienie zbliża język wiersza do języka mówionego 4. Od-
grywane przez poetę:

Kocie ruchy języka, jego nadzwyczajna giętkość, niemająca nic wspólnego z popisywaniem się czy 
kokieterią, wymykanie się konkluzjom, ruchliwość, niegotowość, rzec by można – niespożyta i lotna 
pracowitość mowy 5. 

– nie dają się czytać jedynie jako cechy stylu rozumianego w kategoriach ściśle 
literackich; przez język przeziera światopogląd, jak i skrywające się w detalach 
i niezauważanych elementach codziennej egzystencji życie. Barańczak miał rację, 
gdy pisał:

poprzestawanie na „międzysensach” potocznej mowy zastępujących autorytatywne stwierdzenia czy 
perswazyjne naciski jest tu wyrazem krańcowego szacunku dla jednostkowej autonomii zarówno sa-
mego mówiącego, jak i tych, do których zwracają się jego słowa 6. 

Nie samo w sobie wrażenie lekkości, swobody czy nawet przekonanie czytelni-
ka, że ma do czynienia z czyjąś konkretną wypowiedzią, dziejącą się tu i teraz, lecz 
szacunek, otwarcie na drugiego człowieka i gotowość do podjęcia rozmowy przesą-
dzają o charakterze propozycji Sommera. W przejściu od dykcji do idiomu, od ję-
zyka ponadjednostkowego, retorycznego i pozwalającego się, jak twierdzi krytyk, 
„opanować – w dwojakim sensie tego słowa: okiełznać i nauczyć”, do stylu najzu-
pełniej indywidualnego, prywatnego i nieopanowanego 7, zaznacza się zwrot ku 
specyficznie pojętej etyczności. Etyka jest tu praktyką życia na miarę własnych 
możliwości, życia w gronie bliskich osób, na ściśle wytyczonym i bezpiecznym te-
rytorium. Wiersze dają temu najlepsze świadectwo, gdy podmiot kieruje w nich 
swoje słowa bezpośrednio do żony, dziecka czy przyjaciela; o ile zdarza się im 
przedstawiać lub odgrywać podsłuchiwanie autentycznej rozmowy, o tyle znacznie 
częściej, w sensie metaforycznym, same chcą być rozmową, chcą być – przywołaj-
my tu poetę – „podaniem ręki” 8. 

3 O wpływie poezji Sommera na kolejne pokolenia poetów wspomina większość krytyków zajmujących 
się polską liryką ostatnich kilku dekad. Zob. m.in. P. Ś l i w i ń s k i, Sommerland. W: P. C z a- 
p l i ń s k i, P. Ś l i w i ń s k i, Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji, Kraków 
2000. – J. O r s k a, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989–2006. Kraków 2006. 
– T. C i e ś l a k - S o k o ł o w s k i, Poeta spójnik. Notatnik o kilku niepewnych wierszach. W zb.: 
Wyrazy życia. Szkice o twórczości Piotra Sommera. Red. P. Ś l i w i ń s k i. Poznań 2010. 

4 B a r a ń c z a k  (op. cit., s. 154) słusznie zauważał przy tym, że jeśli chodzi o Sommera – „nietypowość 
sposobu poetyckiego m ó w i e n i a  [...] nie znajduje dokładnych odpowiedników w żadnym nurcie 
tradycji polskiej. Bo, mimo całej luźności i kolokwialności, nie jest to »gadanie« Białoszewskiego 
i »myślenie-mówienie« Miłobędzkiej”. 

5 P. Ś l i w i ń s k i, Trudny dostęp (krótki wstęp) do Sommera. W zb.: Wyrazy życia, s. 5.
6 B a r a ń c z a k, op. cit., s. 156. 
7 Ś l i w i ń s k i, Trudny dostęp, s. 7. 
8 P. S o m m e r, Pamiątki po nas (1973–1979). Kraków 1980, s. 12. 
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W spotkaniu z utworem lirycznym, jak z każdym innym dziełem sztuki, „chodzi 
o to, by »ty« doświadczyć rzeczywiście jako »ty«, tj. nie przeoczyć jego zagadnięcia 
i pozwolić mu coś sobie powiedzieć” 9. Hans-Georg Gadamer pisał na marginesie 
lektury Paula Celana: 

Nie ma metody hermeneutycznej. Wszystkie metody, jakie znalazła nauka, mogą przynieść her-
meneutyczne pożytki – jeżeli umiemy się nimi posłużyć, a zarazem pamiętamy, że wiersz nie jest stanem 
rzeczy, który można by wyjaśnić jako przypadek ogólniejszego prawidła, tak jak wynik eksperymentu 
wyjaśniamy jako przypadek prawidłowości przyrody. [...] 

Hermeneutyka to nie tyle metoda, co postawa człowieka, który chce zrozumieć innego człowieka 
albo – jako słuchacz bądź czytelnik – chce zrozumieć językową wypowiedź. Ale zawsze chodzi o zrozu-
mienie tego jednego człowieka, tego jednego tekstu 10. 

Poświęcone literaturze eseje niemieckiego filozofa nie tyle przedstawiają prak-
tyczne zastosowanie pewnych interpretacyjnych narzędzi do analizy utworów po-
etyckich, co zdają sprawę ze zmagań z materią języka. Jeśli rozumienie, jak twier-
dzi autor Prawdy i metody, odbywa się w nieustannej grze pytań i odpowiedzi, 
a podejście, które uznaje on za najlepiej odpowiadające jego doświadczeniu i pre-
zentuje w swoich próbach, sprowadzić można do bycia otwartym i gotowym na 
konfrontację własnych przesądów z przesądami innych 11, to skojarzenie rzeczy 
z rozmową wydaje się najzupełniej naturalne. Podobnie jak przesunięcie seman-
tyczne, które pomaga skupić się nie na hermeneutyce jako na metodzie rozumienia 
tekstów bądź ogólnej teorii rozumienia, lecz na tym wszystkim, co dotyczy w niej 
refleksji egzystencjalnej – doświadczenia siebie oraz innego. 

Zacząć wypada od kilku uwag wprowadzających, które pozwolą przedstawić 
rozmowę jako pewną hermeneutyczną kategorię interpretacyjną. Jest ona takim 
rodzajem aktywności językowej, za której pomocą zdaje się sprawę z istnienia dru-
giego człowieka i naszego z nim współbycia. Nie wyczerpuje ani nie dotyka istoty 
rozmowy bezcelowe gadanie czy zagadywanie (pojęte jako nadprodukcja mowy, nie 
zaś „zaczepienie” lub, jak powiedziałby Gadamer, „zagadnięcie” 12), niemniej zdarzy 
się Sommerowi podobne sensy w swoich wierszach uruchomić, np. kiedy próbuje 
on oddalić śmierć bliskiej osoby. Tym bardziej nie może więc chodzić o utożsamie-
nie rozmowy z Heideggerowską „gadaniną”, czyli mową zatrzymującą się na po-
wierzchni rzeczy, w której „Nie tyle rozumie się omawiany byt, ile raczej słucha się 
już tylko czegoś obgadanego jako takiego” 13. Mowa przybiera wtedy formę, jak 
twierdzi autor Bycia i czasu, „plotkowania i powtarzania”, co niekoniecznie oznacza 
podawanie fałszywej informacji w przebraniu prawdy, lecz swego rodzaju nadmiar. 
Poprzez zapewnienie pozornego rozumienia nie pozwala on dotrzeć do źródła pro-

  9 H.-G. G a d a m e r, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Przekł., wstęp B. B a r a n. 
Warszawa 2004, s. 491.

10 H.-G. G a d a m e r, Kim jest Ja i kim jesteś Ty? W: Czy poeci umilkną? Wybór, oprac. J. M a r g a ń-
s k i. Przeł. M. Ł u k a s i e w i c z. Przekł. przejrzał, wstęp K. B a r t o s z y ń s k i. Bydgoszcz 1998, 
s. 160.

11 Zob. P. D y b e l, Oblicza hermeneutyki. Kraków 2012, s. 243–244. 
12 Zob. P. D y b e l, Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera. 

Kraków 2004, s. 300–313.
13 M. H e i d e g g e r, Bycie i czas. Przekł., przedm., przypisy B. B a r a n. Wyd. 2, dodruk 3. Warsza-

wa 2008, s. 215. 
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blemu, a tym samym „powstrzymuje wszelkie nowe zapytywanie i wszelką dysku-
sję, w swoisty sposób je tłumiąc i opóźniając” 14. 

Nie ma rozmowy bez zwrócenia uwagi na potencjalnego partnera, innego, któ-
ry może nie tylko powiedzieć nam coś o sobie samym bądź o świecie, ale również, 
przez skonfrontowanie nas ze sobą jako innym 15, wzbogacić nasze samorozumienie. 
Powiada Gadamer: „ten, kto chce w ogóle coś usłyszeć, jest w zasadniczy sposób 
otwarty” 16. Z kolei Emmanuel Lévinas pisze tak:

Prawdy szukamy w Innym, ale szukamy jej dlatego, że niczego nam nie brak. Odległość jest nie do 
pokonania, a jednocześnie pokonana. Byt odseparowany jest zaspokojony, niezależny, a jednak szuka 
Innego, choć tego poszukiwania nie pobudza ani potrzeba, ani wspomnienie utraconego dobra – otóż 
taką sytuację nazywamy mową. Prawda pojawia się tam, gdzie byt oddzielony od innego bytu nie po-
grąża się w nim, ale do niego mówi. Mowa, która nie dotyka Innego choćby muśnięciem, dotyka go 
jednak, wzywając go albo mu rozkazując, albo słuchając go w całej prostocie tej relacji 17. 

Prostota relacji zawiera się w sprzeciwie wobec przemocy związanej z totalizacją, 
która stoi za całą zachodnią tradycją metafizyczną, uznającą za istotę relacji „ja”–
„ty” wzajemne uzupełnianie się i dążenie do osiągnięcia pełni, jedności. Pragnienie 
metafizyczne kierujące „ja” ku innemu (albo raczej: Innemu) tym się różni od po-
trzeby, że wykracza poza dialektykę głodu i sytości: nigdy nie zostanie zaspokojone, 
albowiem „nie opiera się na żadnym uprzednim powinowactwie” 18. Rodzi się ono 
w człowieku wyłącznie w stanie separacji, a więc całkowitego odcięcia od innych 
bytów, w momencie, w którym jest on „u siebie”. Widać tu zapośredniczenie filozo-
fii Lévinasa w tradycji metafizyki żydowskiej, której – i to interesująca zbieżność 
z poezją Sommera – „Podstawowym doświadczeniem nie jest abstrakcja, ale odczu-
cie konkretu, przede wszystkim zaś konkretu ludzkiego – obecności lub nieobec-
ności drugiego człowieka” 19.

Przywiązanie do owego „konkretu ludzkiego”, przyznanie prymatu momentowi, 
w którym przestaje liczyć się tylko podmiot, a do głosu dopuszczony zostaje roz-
mówca, generuje problem etyczny – odpowiedzialności za drugiego człowieka, 
moich wobec niego zobowiązań – poświadczony swoistą pracą w języku na rzecz 
innego: rozmową 20. To, że przybiera ona z reguły formę gry pytań i odpowiedzi, 
zbliża ją do doświadczenia hermeneutycznego jako takiego. Prowadzenie rozmowy, 
w której „język poprzez pytanie i odpowiedź, dawanie i branie, różnicę zdań i zgodę 

14 Ibidem, s. 217. 
15 Zob. P. R i c o e u r, O sobie samym jako innym. Przeł. B. C h e ł s t o w s k i. Oprac., wstęp M. K o-

w a l s k a. Wyd. 1, dodruk 1. Warszawa 2005. 
16 G a d a m e r, Prawda i metoda, s. 491. 
17 E. L é v i n a s, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Przeł. M. K o w a l s k a. Wstęp 

B. S k a r g a. Przekł. przejrzał J. M i g a s i ń s k i. Wyd. 2, dodruk. Warszawa 2012, s. 57. 
18 Ibidem, s. 19. 
19 J. T i s c h n e r, Emmanuel Lévinas. W: O człowieku. Wybór pism filozoficznych. Wstęp A. B o b k o. 

Wybór, oprac. A. B o b k o, M. K o z a k. Wyd. 2, przejrz. i uzup. Wrocław 2013, s. 111. BN I 306.
20 J. G u t o r o w  (Niepodległość głosu. W: Niepodległość głosu, s. 9) pisał, niezwykle interesująco, 

o nacechowaniu etycznym „głosu”, który jawi się nie jako „obecność, osoba, tożsamość, znaczenie”, 
ale „raczej jako cel, zadanie, horyzont”, a przez to „staje się kategorią etyczną, w znaczeniu, jakie 
słowu »etyczny« nadała sens filozofia fenomenologiczna i dialogiczna. Głos »staje się« wobec innych 
głosów i jest dzięki nim”. 
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realizuje [...] komunikację sensu [...]”, jawi się jako swoista „sztuka wypróbowywa-
nia” 21. I to zarówno cudzego, nie dającego się niekiedy łatwo przyjąć poglądu, jak 
też samej mowy i wiersza. Trzeba by powiedzieć, odnosząc się do pewnej grupy 
tekstów Sommera, że gdy w przedstawianych bądź odgrywanych przez nie rozmo-
wach – zawsze niejako na marginesie, mimochodem, poruszany zostaje problem 
możliwości językowych, naszego zapośredniczenia w języku – istotnie dochodzi 
właśnie do sprawdzania, wypróbowywania warunków, w jakich powiedzenie cze-
gokolwiek jest możliwe 22. Tego rodzaju eksperymenty poetyckie dają się czytać jako 
swoista odmiana autotematyzmu 23. 

Tak pojęta rozmowa zmierza do porozumienia; w mówieniu i dopytywaniu się 
chodzi poecie nie tylko o przekazanie konkretnej informacji, stara się on coś z ad-
resatem swoich słów zrobić. Ale nie za wszelką cenę, gdyż każde uroszczenie, po-
padnięcie w apodyktyczny, moralizatorski ton spotka się z uszczypliwym komen-
tarzem. Niełatwe zadanie stawia sobie Sommer, chcąc, jak to ujął Śliwiński, „być 
innym niewątpliwie, nie będąc innym zanadto” 24. Mówić i rozmawiać tak, by indy-
widualny głos nie został niezauważony, przeoczony, a pieczołowicie dobierane 
słowa trafiły do drugiego człowieka, z którym coś nas przecież łączy. Pojawiające 
się w wierszach imiona, nazwy miejsc, ślady z trudem rekonstruowanych wspomnień 
świadczą o istnieniu pewnej wyobrażonej wspólnoty – tylko dzięki językowi i poprzez 
niego, poprzez rozmowę można ją zbudować i pielęgnować. Tak często przywoły-
wane w podobnych kontekstach prywatność, celebrowanie więzów rodzinnych 
i przyjacielskich są o tyle istotne, o ile chodzi zawsze o wspólnotę świata, budowa-
nego dla najbliższych, wspólnotę rzeczy, detali dnia codziennego, za których po-
mocą daje się innym znaki i rozpoznaje drugiego człowieka jako sobie bliskiego. 

2

Adam Lipszyc, jeden z najwnikliwszych czytelników wierszy Sommera, pisał o nich: 

ta poezja jest całkowicie reistyczna i całkowicie lingwistyczna zarazem – a równocześnie ani taka, ani 
taka. Albowiem tylko język – i to wyłącznie język mówiony, wyrafinowany w swojej odrębności, język 
z przyświstem – w swoich grach, kombinacjach i tych, za przeproszeniem, składniach, potrafi wywołać 
zdjęcia, które robi oko, a może w ogóle pozwala zobaczyć to, czego przecież zwyczajnie nie widać, te 
najważniejsze puste miejsca i blizny obok rzeczy nieułożonego świata 25. 

21 G a d a m e r, Prawda i metoda, s. 501, 500. 
22 O tym, że Sommer poddaje pod dyskusję podstawy komunikacji językowej, że pyta o obowiązują-

ce reguły, pisała już m.in. J. O r s k a  w swoim szkicu Wspólnota niebywała (w: Republika poetów. 
Kraków 2013).

23 Termin „autotematyzm” ma przede wszystkim tę zaletę, iż jego pole znaczeniowe jest zasadniczo 
szersze od pola pojęcia lingwizmu (i to niezależnie od tego, czy rozumiemy lingwizm historycznie, 
jako pewien nurt, czy ahistorycznie – jako styl uprawiania poezji, dający się powtórzyć w różnych 
warunkach). Szersze nie tylko w tym sensie, że pozwala na odniesienie terminu zarówno do prozy, 
jak i do poezji, ale też w takim, że może oznaczać – będąc mówieniem na własny temat – mowę 
o samej mowie, a zatem: wypróbowywanie jej możliwości. 

24 Ś l i w i ń s k i, Trudny dostęp (krótki wstęp) do Sommera, s. 7. 
25 A. L i p s z y c, Z przyświstem. Pozycja głosu, uniwersum przedmiotów i ten, za przeproszeniem, język 

w poezji Piotra Sommera. W zb.: Wyrazy życia, s. 58.
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Filozof słusznie zaznacza nierozerwalność związku języka z wyłaniającym się 
z wierszy światem rzeczy. Tu należałoby dodać, iż detale, odsyłające do jednostko-
wego doświadczenia, stanowią najczęściej punkt wyjścia pozwalający na rozpoczęcie 
rozmowy i budowanie wspólnoty, działając przy tym – pokażę to później – jako 
swoiste poręczenie bliskości. W przypadku Sommera charakterystyczne jest także 
to, że o ile się w jego wierszach mówi lub z kimś się rozmawia, o tyle sam język bywa 
jedną z takich rzeczy, co do których trzeba nieustannie dochodzić do porozumienia. 
Równocześnie stosunkowo rzadko zainteresowanie kwestiami natury językowej – czy 
to sposobem istnienia tekstu poetyckiego, czy regułami komunikacji – znajduje 
w wierszach bezpośredni wyraz, zupełnie jakby samo w sobie nie stanowiło wystar-
czającego powodu do napisania kolejnego utworu. Poeta zdaje się twierdzić, że nigdy 
nie jest tak, iż można coś sensownego powiedzieć o języku w oderwaniu od rzeczy-
wistości, rozważając go jako byt zupełnie abstrakcyjny. To raczej rzeczywistość, 
także językowa, podsuwa temat. Przy stosowaniu takiej, a nie innej techniki poetyc-
kiej (wiersza-notatki, luźnego szkicu) Sommer musi pokazać, by uwiarygodnić swój 
idiom w oczach czytelnika, wiersz in statu nascendi. Z kolei dwustronność relacji 
z językiem sprawia, że i rzeczy, i ludzie, o których coś się chce za jego pomocą po-
wiedzieć, oraz pewne zdania i wyrażenia, które się zwyczajnie lubi, odsyłają do niego 
jako do przedmiotu refleksji. A sam język – przez nowe, dziwne lub całkiem konwen-
cjonalne użycie – oprócz tego, że zajmuje uwagę jako nieprzezroczysty, pozwala 
niekiedy uchwycić coś, co pozostawało do niedawna niedostrzeżone, niezrozumiałe. 

Reprezentatywne pod tym względem są już utwory z pierwszej książki poetyckiej 
Sommera – W krześle. I choć, przygotowując swój ostatni autorski wybór (Po ciem-
ku też), mogący odgrywać rolę tomu wierszy „prawie zebranych”, pisarz najdotkliwiej 
pociął właśnie debiutancki tom, to wciąż zostało z niego kilkanaście wierszy, z któ-
rych większość daje się, jak sądzę, czytać jako teksty o podwójnej referencji: cha-
rakteryzujące sposób istnienia i działania wiersza jako wiersza oraz języka i mó-
wienia w ogóle. 

Sommer chętnie korzysta z kilku chwytów, które są znaczące nie tyle same 
w sobie, ile ze względu na to, że służą poecie do nieustannie ponawianego podda-
wania pod dyskusję warunków komunikacji i możliwości języka. Pierwszy ze wspo-
mnianych chwytów – dezorientacja – zastosowany zostaje już w tytułowym utworze 
z debiutanckiej książki W krześle, a jego istotę trzeba by sprowadzić do wyzyski-
wania nieokreślonej, niesprecyzowanej i tym samym nieograniczonej pozycji osoby 
mówiącej w wierszu 26; zupełnie jakby podmiot niektórych utworów Sommera chciał 
się ukryć, zmylić, zdezorientować wszystkich wokół: 

słyszę jak pytają 
gdzie zomer

26 Wynikające z niesprecyzowanej pozycji mówiącego dylematy i wątpliwości czytelnika, na które 
poeta skazuje każdego, kto oddaje się lekturze tak skonstruowanych tekstów, dobrze rozpoznał 
G u t o r o w  (Maski Sommera, s. 159–160), gdy pisał, że w wierszach tych „Ktoś coś mówi, ktoś inny 
odpowiada, rozmowa schodzi na osoby trzecie. Interlokutorzy prawie nigdy nie są określeni; po 
prostu padają słowa, zdania. W przestrzeni pomiędzy osobami rodzi się jakiś dramat, buduje na-
pięcie. Który z głosów jest głosem Sommera? Jak go odróżnić od głosów pobocznych i przypadko-
wych? Gdzie Zomer?” 
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lubię dezorientację
rzadko rozzuchwalam się na tyle
żeby stanąć na ziemi
lub usiąść obok i pogadać
jak mężczyzna z mężczyzną [W krześle. WK 11 27]

Ale ucieka się tu nie tyle przed drugim człowiekiem, ile przed narzuceniem 
określonego porządku komunikacyjnego, nazbyt sztywnego i konwencjonalnego, 
oraz przed przymusem mówienia wprost; jeśli bowiem trudno zuchwalstwem nazwać 
rozmowę w ogóle, to już do tego, by „usiąść obok i pogadać / jak mężczyzna z męż-
czyzną”, trzeba mieć odpowiednio ważny powód. 

Wczesne wiersze Sommera dają też dość dobre pojęcie o technice, której wyko-
rzystanie stało się w pewnym momencie znakiem rozpoznawczym języka poetyc-
kiego tego autora – chodzi, oczywiście, o retardację. Nie bez przyczyny Michał Larek, 
analizując tom W krześle, stwierdzał, że Sommer jawi się w nim „jako ekscentrycz-
ny retor od retardacji” 28. Pomijając już humorystyczny potencjał budowanych w ten 
sposób wierszy, warto pomyśleć o konsekwencjach, jakie niesie ze sobą użycie 
wspomnianego chwytu. Poeta, by osiągnąć oczekiwany efekt, mnoży określenia, do 
przesady rozbudowuje opisy najczęściej błahych sytuacji, które w innym wypadku 
zmieściłby w kilku linijkach. Gdyby poprzestać jednak na prostym szkicu sytuacyj-
nym, wiersz nie różniłby się niczym od przedstawianej w nim anegdoty. Tak więc 
utwór Kończyć wykwintny deser (WK 13) byłby historią o nietakcie towarzyskim, 
jaki, najprawdopodobniej dla żartu właśnie, planuje popełnić mówiący w wierszu 
podmiot, chcąc w trakcie „wykwintnego deseru” zgasić papierosa w talerzu. Tym-
czasem uświadomienie sobie nieistotności całej sytuacji zwraca uwagę na nieprze-
zroczystość języka i napięcie między dwoma porządkami komunikacyjnymi (słowa-
mi a gestami). Z kolei utwór rozpoczynający się od frazy „Ale jeszcze nie zacznę” 
(Wiersz. WK 15) mówi nie tylko coś o podmiocie, który „demonstracyjnie unika pod-
jęcia decyzji” 29 w sprawie rozpoczęcia bądź zakończenia, lecz również o niemożli-
wości stwierdzenia czegoś z absolutną pewnością. Na marginesie dodać by warto, 
że gra się tutaj także z oczekiwaniami czytelnika co do funkcji i istoty poezji. 

Trudno mechanicznie oddzielić od siebie poszczególne manewry poety (dez-
orientację i retardację), bo nawet wówczas, gdy wiersz opiera się na opóźnianiu 
rozpoczęcia bądź oczekiwanej puenty, efekt jest taki, że nie do końca wiadomo, kto 
i do kogo się zwraca, w jaki sposób należy rozumieć padające w tekście słowa i jak 
na nie reagować. A Sommer niekiedy wszystko komplikuje jeszcze wyraźniej zmia-
ną kierunku, w którym, jak się wydawało, rozwijała się do pewnego momentu dana 
myśl, oraz nieoczekiwanym do niej powrotem 30. Dzieje się tak np. w utworze Do 
licha (P 32), który można tu przytoczyć w całości: 

27 Skrótem WK oznaczam tomik W krześle, zawarty w: P. S o m m e r, Po ciemku też. (Wiersze z ksią-
żek). Poznań 2013. Z tej edycji pochodzą także inne tomiki tego autora: Cz = Czynnik liryczny i inne 
wiersze; D = Dni i noce; K = Kolejny świat; N = Nowe stosunki wyrazów; P = Pamiątki po nas; PP = 
Piosenka pasterska; W = Wiersze ze słów. Liczby po skrótach wskazują stronice.

28 M. L a r e k, Opóźniając początek. O debiutanckiej książce Piotra Sommera pt. „W krześle”. W zb.: 
Wyrazy życia, s. 115. 

29 Ibidem. 
30 Zob. G u t o r o w, Maski Sommera, s. 164. Komentarz krytyka jest na tyle interesujący, że warto 
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Byłem przekonany, że interesują mnie prognozy. 
Do pewnego stopnia, rzecz jasna. 
Na przykład wyprzedzić jakieś wydarzenie
o jakiś czas, ale tak 
żeby nie zamykać sobie dostępu 
do przewidzenia innych wydarzeń, 
a więc mówić konkretnie 
a jednocześnie wystarczająco szeroko 
by była to prawdziwa przepowiednia. 

Miałoby to oczywiście coś wspólnego
z wyczuciem tzw. ducha czasu, ale bez tanich mrugnięć
do widza, i jak najmniej ze spektaklu. 

Nie ma właściwie powodu, by mówić o tym 
w czasie przeszłym. Do przeszłości 
należą natomiast sformułowania 
w rodzaju „gałązka światła”, 
co z tego, że paru ludziom przypadły do gustu?

I cała rzecz
powinna dojść do siebie jakoś od niechcenia, 
nieumyślnie, przynajmniej takie
powinno być wrażenie. 
Trud budzi dzisiaj mieszane uczucia. 

Ale dlaczego przyczepiłem się 
do tej gałązki światła? 

Wiersz powstaje poniekąd na naszych oczach, przypuszczalnie właśnie z tego 
powodu zmiana tematu, która dość niespodziewanie przenosi uwagę z przedmiotu 
wypowiedzi na jej formę, zostaje poetycko uwiarygodniona. Inna sprawa, że przy-
wołane zdania przypominają fragment luźnej rozmowy z kimś zaprzyjaźnionym, 
słowa padają w sytuacji, która dopuszcza pewną, jeśli nie w ogóle pełną, swobodę 
języka. W końcu, jak powie poeta: 

[...] cała rzecz
powinna dojść do siebie jakoś od niechcenia,
nieumyślnie, przynajmniej takie
powinno być wrażenie

Pojawiające się w wierszu stwierdzenie brzmi nie tylko jako konkretna dy- 
rektywa odnośnie do sposobu uprawiania poezji, ale też jako (auto)komentarz do 
(na)pisanego wiersza. Jeśli za konsekwencję zastosowania techniki wiersza noto-
wanego (lub wypowiadanego) w naszej obecności uznać poczucie niespójności 
tekstu na planie konstruowanej sytuacji lirycznej, to Sommer stara się uzyskać 
spójność na innym poziomie. Do licha rozpada się w lekturze na dwie części. Pierw-

zacytować dłuższy fragment: „poeta pisze wiersz na naszych oczach – można by rzec: głośno myśli 
– toteż trudno się dziwić, że zamiast pointy, wyskakuje z pytaniem dotyczącym tego, co właśnie 
pisze. Lub jeszcze inaczej: kiedy czytamy ten wiersz, on sam się dopiero buduje, szuka własnej 
formy, intencja »biegnie« równolegle z językiem – ani go nie poprzedza, ani też nie jest jego efektem. 
Poeta jest w trakcie pisania. Co równie dobrze może znaczyć: poeta ulega pisaniu, poeta jest 
w pisaniu, poeta jest pisany” (ibidem). 
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sza to rodzaj autocharakterystyki podmiotu, opowiadanie o własnych upodobaniach 
(pisarskich); druga przyjmuje natomiast formę ogólniejszych rozważań o tym, jak 
się mówi (także w wierszu). O ile współwystępowanie owych dwóch wątków sprawia 
wrażenie ich zespolenia, istnienia ścisłego związku, o tyle niewykluczone, że pęk-
nięcie odczuwane przez czytelnika jest jedynie pozorne (lub inaczej: pozorowane); 
wystarczy przeczytać dwie pierwsze strofy jako wypowiedź o takim rodzaju poezjo-
wania, do jakiego mówiący dąży, by utwór okazał się nad wyraz spójny. 

Nie sposób nie zauważyć, że wśród najczęściej przywoływanych wierszy autora 
Dni i nocy to utwory, w których nieustannie bada on warunki językowej komuni-
kacji, w których próbuje ustalić swój indywidualny głos, są zwykle uznawane przez 
krytyków za najistotniejsze dla rozumienia całej liryki Sommera 31. Poeta nie szuka 
w swoich rozpoznaniach oparcia, zdaje sobie bowiem sprawę, że o „Jego Rozwią-
złości” języku nie będzie w stanie powiedzieć nic pewnego – woli mnożyć aporie 32 
(Czym mógłby być. P 44), chować się ze swoimi składniami w owych „międzysen-
sach”, w których zawiera się cały człowiek (Niedyskrecje. Cz 135). Kiedy mówi 
o języku: 

Bo ja to przecież
on, od ucha do
ucha, wszerz i w głąb [...]. [Jego Rozwiązłość. Cz 183]

– sugeruje jednocześnie, że każde pytanie o język musi być pytaniem zarazem 
o wiersz, jak i o tych wszystkich ludzi, którzy za ich (wiersza i języka) pomocą pró-
bują poznać świat i się w nim odnaleźć. Bez języka nie sposób wyobrazić sobie 
człowieka w tej poezji. Nawet jeśli do końca nie potrafi on językiem zawładnąć 
i łączący ich związek jawi się Sommerowi jako dwuznaczny. Ludzie wszak, szuka-
jąc w świecie oparcia:

[...] do słów się garną
albo się uciekają do nich
niby do życia [Bo tylko zważmy. D 318]

Zupełnie jakby wierzyli, że słowa są w stanie coś zmienić. Odczuwana przez 
podmiot niepewność co do własnej sytuacji podsuwa tymczasem kolejne pytania. 
Czytamy w tym samym wierszu: 

Czy mówi się po to, żeby coś powiedzieć
czy też usłyszeć własny głos. 
Bo jeśli człowiek słyszy siebie
to chyba jest, bez względu na to, jak 
mu się istnieje, i później po tym głosie
rozpoznaje siebie? 

31 Zob. K. H o f f m a n n, Nie ma nas tam, gdzie jesteśmy. O jednym wierszu poety składniowego. 
W zb.: Wyrazy życia. Krytyk, co zastanawiające, w swojej interpretacji korzysta z Niedyskrecji 
P. Sommera jako „metatekstu ogarniającego” (w domyśle: całą twórczość), z drugiej natomiast 
strony – sugeruje, że lektura zmierzać „będzie [...] ku prowizorce, zgodnie z ostrzeżeniem, jakie 
poeta sformułował [...] w jednym ze swoich tekstów krytycznych: »czy przeświadczenie, że się poj-
mie wszystko’, nie jest aby świadectwem radosnego samouwielbienia?«” (s. 128–129).

32 Zob. M. T e l i c k i, Modalność aporetyczna. Wokół jednego wiersza Piotra Sommera. „Przestrzenie 
Teorii” 2013, nr 19. 
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Wątpliwość, o której tu mowa, bierze się przypuszczalnie stąd, że nasz głos, 
nieważne jak wyjątkowy, niekiedy – gdy tożsamość ze sobą samym przypomina 
jedynie wygodną fikcję – zwyczajnie nie daje się rozpoznać jako własny i sprawia 
wrażenie obcego. Trudno się zresztą odnaleźć, gdy się „chyba jest”. Tym dziwniejsza 
to sytuacja, że: 

jakoś mówi się cały czas
nie to, a jednak
słyszy co trzeba. [Kwiatki na mokradłach. D 324]

Typowe dla Sommera opatrywanie nadto stanowczo brzmiących sformułowań 
innymi, które wyrażają wahanie (wszystkie jego „chyba”, „być może”, „jakoś” etc.), 
ujawnia wewnętrzny przymus pytania, poddawania różnych języków i kwestii pod 
rozwagę. A dzieje się to przecież w języku, którym – chciałoby się w to wierzyć – „być 
może jakoś / dałoby się wyręczyć [...]” (Jak się mówi. D 321).

Sensowność owych nieustannie ponawianych prób sprawdzenia tego, jak i co 
w ogóle da się za pomocą języka powiedzieć, wyjaśnia imperatyw etyczny. Inaczej 
bowiem – bez chęci porozumienia się z jakimś „ty”, porozumienia, które nie okazu-
je się zastygnięciem w językowej pozie – słowa, nieważne jak piękne i celne, trafia-
ją w pustkę. Rozmowność (Cz 170) dobrze przedstawia istotę tego, jak warunki 
komunikacyjne, czy raczej pewne zakłócenia w przebiegu rozmowy, wpływają na 
sposób mówienia i na możliwość dojścia do wspólnej rzeczy. W sytuacji zdetermi-
nowanej przez opresyjne państwo, jak pisze autorka Republiki poetów:

to nie „rozmowność” okazuje się rękojmią przyjaźni – ale małomówność; nie otwartość jest jej najszczer-
szym zadatkiem – ale przeciwnie: „dawanie do zrozumienia, że wie się o wiele więcej” 33. 

O skuteczności komunikacji, także poetyckiej, przesądza właśnie zdolność 
rozmówcy do zrozumienia mrugnięcia okiem, do „chwycenia ironii”. To ironiczne 
odwrócenie sytuacji sprawia, iż możliwość rozmowy – uznawanej za wartościową, 
dobrą, niezakłamaną – „odesłana zostaje w bliżej niezidentyfikowaną przyszłość, 
w teraźniejszości pozostając jedynie obietnicą” 34. Podmiot wiersza sugeruje, że 
w innych warunkach – poza zasięgiem urzędników kontrolujących uczciwość i su-
mienie obywatela – byłby bardziej rozmowny. Tylko przez nielojalność wobec sys-
temu może pozostać lojalny wobec rozmówcy – swojego przyjaciela. Nie mówiąc 
wszystkiego, ale wyraźnie dając do zrozumienia, iż wie więcej, niż jest w stanie 
w obecnej sytuacji powiedzieć, nie zaprzecza istnieniu wspólnoty, lecz próbuje owo 
istnienie podtrzymać. Rzecz bowiem w tym, że skrytość oraz „prawo do posiadania 
tajemnic”, chyba wbrew temu, o czym pisze Joanna Orska 35, z konieczności muszą 
być fundamentem każdej wspólnoty, która postrzega jednostkę jako wolną i zdolną 
decydować o sobie samej. Tylko totalitarne państwo pozwala sobie na nieuznawa-
nie tej zasady i od wszystkich wymaga pełnej szczerości, wyjawienia swoich sekre-
tów, zresztą z punktu widzenia państwa – zawsze potencjalnie niebezpiecznych. 
Jeśli więc istotnie Sommer próbuje wyjść poza obręb obowiązującego systemu, 

33 O r s k a, Wspólnota niebywała, s. 281. 
34 Ibidem, s. 289. 
35 Ibidem, s. 281. 
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działać poza jego granicami, to konsekwencją podobnej decyzji będzie nie tyle ne-
gatywne spełnienie się wspólnoty (Orska), ile oparcie jej na odmiennych zasadach; 
inaczej być zresztą nie może, skoro podmiot wiersza oraz państwo odwołują się do 
odrębnych systemów (komunikacyjnych) wartości. Złożenie wspomnianego zapew-
nienia nie zmusza, jak sądzę, poety do uznania poglądu przeciwnego: brak wiary 
w „obietnicę spotkania w mityczno-prawdziwej przyszłości” 36 oznacza chęć zawar-
cia porozumienia na swoich zasadach, z tym, z kim przyjdzie mu rozmawiać. Nie 
chodzi o ustanowienie nowych warunków czy o wprowadzenie w życie utopii ko-
munikacyjnej, ale o wiarę, daleką od zwykłej naiwności, w szansę zaistnienia takiej 
wspólnoty, która poprzez język, w rozmowie, w empatycznej obserwacji, w zwróce-
niu uwagi na innego (bliskiego, choć wciąż, z konieczności, obcego wobec mówią-
cego „ja”) pozwalałaby się urzeczywistnić. 

3

Adam Wiedemann, wczytując się w Piosenkę pasterską Sommera, zauważył, iż 
znaczenia wyłaniające się z poszczególnych wierszy stanowią „przedmiot nieustan-
nych negocjacji z rzeczywistym, umownym bądź też jedynie postulowanym [...] 
rozmówcą”, oraz iż właśnie w owej negocjacji tkwi „sens nadrzędny pomieszczonych 
w tym tomie wypowiedzi” 37. Faktycznie wydaje się, że (rozpoznanie krytyka wolno 
zastosować do większej części dorobku poety) jego pisanie o mówieniu i języku 
przypomina renegocjowanie warunków, w jakich komunikowanie sensu się odby-
wa, a to znaczy – zasadniczo zawsze idzie o możliwość powiedzenia czegoś k o m u ś 
– że ma ono nacechowanie etyczne. Poezja, która broni się przed patosem, którą 
drażnią formuły nazbyt abstrakcyjne, roszczące sobie pretensje do pewności i sta-
łości, skłania się do swego rodzaju uniku. Etyka u Sommera nie przyjmuje formy 
zespołu trwałych, nie podlegających dyskusji norm, nakazów i zakazów, których 
należy ściśle przestrzegać. Wręcz przeciwnie – przypomina raczej Arystotelesowską 
phronesis, etykę praktyczną. Gadamer pisze o niej w ten sposób: 

punkt ciężkości etyki filozoficznej Arystotelesa leży w pośrednictwie między logosem a etosem, między 
subiektywnością wiedzy a substancjalnością bytu. Wiedza moralna nie spełnia się w ogólnych pojęciach 
dzielności, sprawiedliwości itd., lecz w konkretnej aplikacji, która to, co „tu i teraz” jest do zrobienia 
określa w świetle takiej wiedzy. Słusznie wskazano na to, że ostatnia wypowiedź Arystotelesa o tym, co 
jest słuszne, istnieje w postaci nieokreślonej formuły owego „jak się należy” [...] 38. 

Paweł Dybel trafnie zauważa, że termin ten trzeba by odnieść przede wszystkim 
do sfery wyborów etycznych związanych z ich egzystencjalno-osobowym oddziały-
waniem, tzn. wpływem, jaki człowiek może mieć na innego, a niekoniecznie, jak 
czyni to Gadamer, do rozważania natury sytuacji hermeneutycznej 39. Tak pojęta 

36 Ibidem. 
37 A. W i e d e m a n n, Now(a) książka Sommera. „Gazeta Wyborcza” 1999, nr 257, s. 17.
38 H.-G. G a d a m e r, O możliwościach etyki filozoficznej. W: Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane. 

Wybór R. G o d o ń. Wstęp, red. nauk. P. D y b e l. Warszawa 2008, s. 136 (przeł. A. M e r g l e r). 
39 Istnieje bowiem z całą pewnością zasadnicza różnica między rozumieniem fenomenu etyczności 

w odniesieniu do „wirtualnego” autora, jakiego napotykamy w typowej sytuacji hermeneutycznej 
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etyka przyjmuje formę etyki „słabej”, nie w znaczeniu wartościującym, ale oddają-
cym jej lokalne, prywatne zastosowanie, potwierdzane w każdej chwili, która wy-
maga określonego wyboru moralnego. W poezji Sommera da się zauważyć zasad-
niczy związek między takim rodzajem etyki, a tym, co krytycy nazywali prywatnoś- 
cią, cywilnością (określenie Śliwińskiego). To dlatego autor Dni i nocy nieustannie 
mówi, zadaje pytania, które dotyczą samego języka i potencjalnych sposobów łą-
czenia ze sobą słów, by dzięki językowi móc stworzyć jakąś relację z drugim czło-
wiekiem. Intymne spotkanie z innym, które próbuję z wierszy poety wyczytać, 
wydarza się gdzieś na styku komunikacji, na granicy języka i doświadczenia, w owym 
„muśnięciu mowy” – Lévinas pisał o nim, że choć nie dotyka innego (Innego), to 
jednocześnie wzywa go i rozkazuje mu 40. Wiersz, czy raczej podmiot wiersza, który 
istnienie albo możliwość takiej wspólnoty byłby w stanie poświadczyć, nie tylko 
mówi coś o samym świecie, ale usiłuje coś z tym światem – a przede wszystkim 
z osobą, do której się zwraca – zrobić.

Wspólnota – możliwa dzięki poezji – nie jest czymś raz na zawsze danym i osta-
tecznym, jej zaś lokalność i prywatność oznaczają zarazem nietrwałość, podatność 
na przemijanie. Każdy zwrot do innego stanowiłby tu gest, niekiedy rozpaczliwy, 
mający na celu podtrzymanie tej wspólnoty, jej wzmocnienie. Paradoksalnie wręcz 
w wierszach autora Dni i nocy to doświadczenie braku, nieobecności i śmierci zmu-
sza do ponawiania prób porozumienia, a zatem – do działania niejako na przekór 
panoszącej się pustce. Widać to w poetyckich listach Sommera 41, jak również w in-
nych utworach, w których mierzy się on ze śmiercią i próbuje załagodzić wywoły-
wany przez nią ból 42. 

To istotnie swoisty paradoks, iż mówiąc o tych, których już nie ma, poeta 
w najbardziej dramatyczny sposób stara się o podtrzymanie istnienia łączącej ich 
więzi, by tak rzec – wspólnoty mimo wszystko. Pamięć o zmarłych domaga się za-
chowania jej, to zapewne jedyne, co można dla nich uczynić. Interesujące, że w Po-
myłce – tekście o Michale Sprusińskim, o którym Sommer pisze: 

I rzeczywiście, byłeś prawdziwym menadżerem
literatury, tej jedynie słusznej
niesprawiedliwości, odmierzanej
prawdziwemu światu
ambitnej klienteli. [Cz 166]

– poeta nie tylko wspomina zmarłego tragicznie przyjaciela, ale próbuje go niejako 
zatrzymać wśród żywych, nie chce pozwolić mu odejść. Pierwszą część wiersza 
wypełnia historia jego błyskotliwej kariery: 

rozumienia i interpretowania jego tekstu, a sytuacją kontaktu z „żywym” innym (zob. D y b e l, 
Oblicza hermeneutyki, s. 256–257). 

40 L é v i n a s, op. cit., s. 57. 
41 Nie chcąc wchodzić w szczegółowe rozważania genologiczne, powiem jedynie, że mówiąc o poetyc-

kich listach, myślę, z jednej strony, o utworach, które określenie gatunkowe zawierają w tytule 
(np. List z Kijowa, List do Jerzego Ficowskiego), z drugiej natomiast – o takich, które przez splot 
konwersacyjności (bezpośredni zwrot do jakiegoś „ty”) oraz nieobecności adresata (jako elementu 
sytuacji lirycznej i tematu) przypominają swoją formą list prywatny. 

42 O odczuwaniu bólu w omawianej tu poezji niezwykle przekonująco pisał Ś l i w i ń s k i  (Trudny 
dostęp ákrótki wstępñ do Sommera). 
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Taki młody i zastępca
szefa wydawnictwa,
jakby gdzie indziej, nie w Polsce –
aż o tym mówiono. Jakby
wysłano cię na tę placówkę
z Ameryki... [Cz 165]

– i sprawności intelektualnej: 

Złotouste dziecko
naszej skurwionej mowy,
języka, co był cyniczny
po to, żeby być czysty. [Cz 166]

Najważniejsza jednak wydaje się ostatnia, trzecia część utworu: 

Chciałbym cię wywołać
ale ten rejestr zewnętrzny
cienko brzmi: „Szaleństwa i metody” 43 –
w tej właśnie kolejności. Michale, 
szkoda twojego życia
na gry, i żebyś
leciał do Grecji 
a potem kąpał się, czy tylko spacerował po nadbrzeżu 
tej dziury, Porto Heli. 
Michale, nic o tym nie wiem. 
Chciałbym cię wywołać 
w tym ostatnim momencie – 
mógłbyś jeszcze wrócić żywy. 

Tylko ta łudząca nazwa, Porto Heli, 
śmiechu warte, nieprawda
nad morzem, wśród pamiątkarskich sklepików
nie istniejącego miasta. [Cz 166–167]

Sommer próbuje bronić zmarłego przyjaciela przed śmiercią, wywołuje go, za-
klina otaczającą rzeczywistość. Dopiero w tym kontekście rozumieć należałoby 
tytułową „pomyłkę”, która okazuje się wyrazem niezgody na odejście Sprusińskie-
go. Bo jeśli śmierć uznać za pomyłkę, to przez chwilę wolno się poczuć tak, jakby 
w istocie nigdy się nie wydarzyła, jakby wiersz był w stanie odbudować przerwany 
związek, zatrzymać czas „w tym ostatnim momencie”. To prawdopodobnie jedyny 
sposób, w jaki dałoby się postawić most nad przepaścią między życiem a śmiercią. 
Dlatego Porto Heli, nazwa greckiego kurortu, musi być „łudząca” (także ze względu 
na podobieństwo z polskim Helem i przez odległe anglojęzyczne skojarzenie z bra-
mą piekieł 44). Dlatego „nieprawda nad morzem” musi być kłamstwem podwójnym 

43 Tak brzmiał tytuł opublikowanego na łamach „Literatury” (1972, nr 43) tekstu M. S p r u s i ń s k i e g o 
o H. Poświatowskiej. 

44 Zapewne w trakcie pracy nad wierszem Sommer nie prowadził dokładniejszych badań etymolo-
gicznych i nie szukał informacji o nazwie miejscowości, w której tragicznie zginął jego przyjaciel, 
można jednak zwrócić uwagę na interesujący zbieg okoliczności. Grecka nazwa antycznego miasta, 
odnalezionego w pobliżu Porto Heli, czy to w przekazie Skylaksa z Kariadny (Halia, gr. Χλία), czy 
Pauzaniasza (Halikē, gr. Χλίκη), odsyła do znaczeń związanych z morzem, co zrozumiałe, ale również 
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(nieprawda, że nad morzem, nieprawda, że to się zdarzyło). Dlatego wreszcie – to 
miasto, o którym mowa, musi być miastem „nie istniejącym”. Jedynie tak – uzna-
jąc śmierć za kłamstwo, za coś, czego nie było – udaje się ją odsunąć, choćby na 
chwilę. Język pozwala na zatarcie granicy między teraźniejszością a przeszłością, 
o czym w swoim szkicu o elegijności w poezji Sommera pisała Krystyna Pietrych: 

przekraczanie granic czasu, swoista transgresja, jaka się w jego elegiach poświęconych matce [choć 
zapewne nie tylko w nich – K. N.] dokonuje, jest nierozerwalnie połączona z pracą pamięci, przekracza-
jącą linearną temporalność, i silnie eksponuje wymiar epistemologiczny poetyckiego działania. Więcej 
jeszcze – szczególny sposób bycia, jaki zostaje w ten sposób powołany do istnienia, jakieś trwanie bę-
dące jednoczesnością wszystkich czasów (przeszłego, teraźniejszego, a bywa, że przyszłego) pozwala na 
ocalenie kochanej osoby przed rozpłynięciem się w nicości, pozwala na swoiste zawieszenie śmierci 
ostatecznej, równoznacznej z niepamięcią 45. 

Pamięć o nieobecności i śmierci równie istotną rolę odgrywa w trzech listach 
Sommera: Spóźnionym liście (P 69), Liście z Kijowa (P 58) oraz Liście do Jerzego 
Ficowskiego (P 54). O ile pierwszy, słany do nieznanego, nieżyjącego już dziadka 
Césare’a, stanowi próbę opowiedzenia siebie sobie samemu, próbę odniesienia 
własnego „ja” do drugiego człowieka i zbudowania dzięki temu własnej tożsamości, 
na, bądź co bądź, wątłej podstawie; o tyle dwa pozostałe, które różnią się przede 
wszystkim na poziomie opisywanej w nich anegdoty, znamionuje pewien charak-
terystyczny ruch ku innemu, odgrywany przez Sommera poprzez podobne otwarcie 
obu tekstów („Wiesz” áList do Jerzego Ficowskiego. P 54ñ; „I wiesz?” áList z Kijowa. 
P 58ñ), o jawnie fatycznym rysie. Punktem zaczepienia dla tych listów jest detal, 
jedno zwykłe spostrzeżenie uruchamia w nich całą maszynerię wiersza – język, 
wyobraźnię i pamięć, których nie da się do końca kontrolować: 

[...] bo widzisz
tracę już rachubę i mówię
o wszystkim (naprawdę
nie wiem, jak mam nie być
taki detaliczny), bo i te
piętra, głosy, pieśni, pół
oficjalne nazwiska... [...] [List z Kijowa. P 58–59]

Może to być „smród // tysięcy papierosów” (List do Jerzego Ficowskiego. P 54), 
który w nie dający się wyjaśnić sposób nagle przypomina przyjaciela, nauczyciela 
i mistrza („skąd mi się / to wzięło, przecież już / nie palisz [...]”, P 54), może – licz-
ba gwiazdek „na nalepce / od butelki” (List z Kijowa. P 58). I nic, poza pracą indy-
widualnej pamięci, nie pozwoli odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tych „dziesięć 
zamazanych gwiazd / (zamiast normalnie, pięciu / gwiazdek [...])” (P 58), zobaczo-
nych na jednej z butelek w sklepie, sprawiło, że po chwili podmiot przypomniał 
sobie o Azerach uczących się niegdyś w tej samej, co on, szkole, i „o rozbitym 
w proch / kirkucie tuż za miastem” (P 59). 

Z tej perspektywy przywołane utwory przedstawiają sposób funkcjonowania 

– z byciem razem i wspólnotą. Zob. Dictionary of Greek and Roman Geography. Ed. W. S m i t h. 
T. 1. Boston, Mass., 1854, s. 1028. 

45 K. P i e t r y c h, Elegie Piotra Sommera. W zb.: Wyrazy życia, s. 201. 
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pamięci i świadomości podmiotu; wspomnień nie przechowujemy jako gotowych 
do odtworzenia sekwencji wydarzeń, płynnych i łatwych do opowiedzenia – zostają 
strzępki, nieuporządkowane fragmenty, które niekiedy udaje się wyrwać z otchłani 
zapomnienia. Aby powiedzieć coś o wspólnocie i o jej wymiarze etycznym, trzeba 
pamiętać, iż w tak rozumianym wierszu najistotniejszy okazuje się właśnie zwrot 
do „ty”, do innego. List pozbawiony adresata nie znaczy zupełnie nic, staje się za-
ledwie pustym gestem. Dlatego też nie jest ważne, że ten, kto mówi: „przypomina-
jąc sobie // twoją twarz i to [...]”, co miał „ci powiedzieć na początku”, nie zdaje 
„sobie więcej sprawy / co dokładnie, ani jak żarliwie” do tego kogoś mówi (List 
z Kijowa. P 59).

W ten konwersacyjno-wspólnotowy wątek dają się włączyć również Sommero-
we wiersze o rozmaitych związkach, tak czy inaczej rozumianych, nie tylko zresztą 
międzyludzkich. Że wszelkie połączenia, jakie się światu przytrafiają, interesują 
autora Dni i nocy, wiadomo, oczywiście, nie od dziś 46, że wychwytuje je wśród wy-
darzeń błahych, akcydentalnych, wśród drobiazgów i detali życia codziennego – 
również. Mimo wszystko to właśnie relacje międzyludzkie są tu najistotniejsze. 
Poeta zwraca uwagę na nie znane sobie bliżej osoby, np. wówczas, gdy w Gwieździe 
stycznia przywołuje w pamięci kobietę, którą minął „31 grudnia 1976 roku” i od 
której jego matka była przed laty „bezpośrednio zależna” (P 79). Próbując we wła-
snym poetyckim świecie zakreślić horyzont najwartościowszych dla siebie związków, 
Sommer z reguły mówi bezpośrednio do swoich bliskich – żony, przyjaciela, dziec-
ka, lub o nich. Podobna strategia daje się odczytać z bodaj najczęściej przywoły-
wanego w tym kontekście utworu, tj. Świateł dworca (Cz 138): 

Światła dworca i te nad nimi łączą się, 
łączą się dni tygodnia, 
z oddechem wiatr – 
nie ma nic, co się nie łączy. 

Popsuta ciepłownia na Żeraniu
i moje dziecko, i kobieta 
którą wybrałem przed laty przez wzgląd
na jej białe podkolanówki z niebieskim paskiem. 

Ciekawe, jak świat 
połączy się jutro i następnego dnia. 
Jeśli w czym innym rzecz, 
może mi powiesz, w czym. 

Próba odpowiedzi na pytanie, czy połączenia, które wychwytuje podmiot Som-
mera, wynikają przede wszystkim z jego świadomości, czy tylko w niej mogą się urze-
czywistnić i dojść do skutku, zawsze bowiem oparte są na jakimś jednostkowym 
doświadczeniu, czy to jednak świat jakoś sam „połączy się jutro i następnego dnia” 
– nie przyniesie szczególnych rezultatów. Być może, pytanie niewłaściwie sformu-
łowano, bo zwyczajnie nie sposób wyznaczyć ewentualnej granicy, ponieważ jest 
i tak, i przeciwnie równocześnie. Nie wiadomo, czy w istocie „jedynym sensownym 

46 Zob. J. B o r o w c z y k, „Nie ma nic, co się nie łączy”. Wiersze o połączeniach. W zb.: Wyrazy życia. 
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powodem »łączenia się« pozostaje [...] samo słowo »łączyć«” 47, czy coś innego spra-
wia, że owe połączenia stają się dla podmiotu opisującego świat realne, wręcz na-
macalne. Nietrudno wyobrazić sobie przecież metaforyczne zespolenie świateł 
dworca i tych nad nimi (gwiazd?), wiatru z oddechem, dziecko kojarzyć się musi 
naturalnie z kobietą, którą się kiedyś wybrało „przez wzgląd / na jej białe podko-
lanówki z niebieskim paskiem” i która teraz zapewne jest jego matką. Niemniej owe 
związki dają się wyjaśnić tylko w perspektywie doświadczenia prywatnego, dostęp-
nego, oprócz podmiotu mówiącego, jedynie najbliższym osobom. Naturalność przy 
tym nie zostaje w wierszu odegrana retorycznie, mówiąc inaczej: sfingowana, jej 
rękojmię stanowi prywatny – rzecz pewnie w tym, by w to uwierzyć – szczegół, detal. 

Dwie ostatnie linijki Świateł dworca sugerują coś jeszcze, własnego sensu nie 
wyczerpując w próbie opatrzenia cudzysłowem całego wywodu. Nie tylko chronią 
przed śmiesznością 48, ale chyba przede wszystkim otwierają przestrzeń dialogu, 
rozmowy. Nie zmieni tego nawet, nie dająca się wykluczyć, możliwość ich ironicz-
nego odczytania. Swego rodzaju dwuznaczność została tu z pewnością założona 
i niezwykle skutecznie – to już zasługa składni – wprowadzona w życie. Owe słowa 
świadczą przy okazji o lokalnej perspektywie oraz otwartości podmiotu zwracają-
cego się bezpośrednio do potencjalnego rozmówcy, do którego lub wobec którego 
zdanie to wypowiedziano. 

Sommer w swoich wierszach-listach, zarówno jawnie nawiązujących do kon-
wencji przez zamieszczenie w ich tytule odpowiedniego określnika genologicznego, 
jak i tych – powiedzmy – mniej oczywistych, wykorzystuje bezpośredni zwrot do 
lirycznego „ty”. Większość wspomnianych listów ma, ogólnie rzecz ujmując, cha-
rakter elegijny, mówiący kieruje w nich swe słowa z reguły do zmarłych, a więc 
nieobecnych nieodwołalnie i ostatecznie. Ale Światła dworca poetyckim listem 
przecież nie są, ani nim być nie próbują, podobnie zresztą jak inne utwory, za punkt 
wyjścia (lub dojścia) mające wypowiedź „ja” do jakiejś bliskiej mu osoby. Takim 
zabiegiem rozpoczyna się wiersz Popsuta linia (K 108):

Pamiętasz ten wiersz o jaskółce? 
Przez chwilę wyglądała 
jak mała czarna kula 
którą ktoś puścił przez niebo. 
Później wtopiła się w przestrzeń, 
szarą przestrzeń, bez śladu chmur. 

Tekst jest częścią cyklu, który poeta w ostatnim swoim wyborze zatytułował 
Sześć wierszy z Hull i który w całości poświęcony został – upraszczając – nieobec-
ności i samotności. Wiersze pisane z daleka od domu i rodziny przybierają z ko-
nieczności formę różnorakich prób nawiązania kontaktu z kimś, kogo w pobliżu 
nie ma. Padające w inicjalnym wersie pytanie działa tutaj niejako na dwa sposoby. 
Żeby się „połączyć”, żeby się z kimś skontaktować, potrzebny okazuje się jakiś 
pretekst do rozpoczęcia rozmowy, punkt zaczepienia, wspólna płaszczyzna poro-
zumienia – w ten sposób „wiersz o jaskółce” gra rolę intymnego detalu, symbolu, 

47 O r s k a, Wspólnota niebywała, s. 287. 
48 Zob. B o r o w c z y k, op. cit. 
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pozwalającego na ustalenie czyjejś tożsamości i zrozumienie (w sensie, w jakim 
grecki sýmbolon był pierwotnie pojmowany jako znak rozpoznawczy). Mamy więc 
popsutą linię, przez którą ktoś się do kogoś nie dodzwonił, długie (do później nocy, 
może nawet do samego rana) oczekiwanie. Wydaje się zatem, że wszystko na nic 
i rozmowa nie doszła do skutku. Owszem, temu, kto się wypowiada w wierszu, nie 
udało się połączenie z osobą, z którą chciał nawiązać kontakt, nie usłyszał jej 
głosu, ale wiersz stara się wkroczyć w tę lukę i wypełnić doskwierającą ciszę. Z tej 
perspektywy „wiersz o jaskółce” działa jako znak odsyłający do doświadczenia bli-
skości, sytuujący w prywatnym, osobistym przeżyciu możliwość wspólnoty komu-
nikacyjnej. Trzeba pamiętać, że w cyklu, o którym mowa, w pierwszym wydaniu 
Kolejnego świata, istotnie znajdował się tekst o jaskółce. W najnowszym wyborze 
ten utwór pominięto i poprzez jego brak wyzyskany został nieco inny sens Popsutej 
linii. A oto Jaskółka: 

Rano widziałem jaskółkę i białe pierzaste chmury.
Jaskółka przecięła je, pofrunęła dalej
i straciłem ją z oczu.
Z drugiej strony domu
niebo było gładkie i szare, 
nawet przy dużym wysiłku wyobraźni
nie oznaczało nic 49. 

Jeśli przyjąć, że oba utwory opowiadają o tym samym zdarzeniu – obserwacji 
lotu jaskółki na porannym niebie – to zawarte w nich relacje różnią się od siebie 
w pewnych szczegółach. W pierwszym przypadku ważniejsza wydaje się sama ja-
skółka, która „wyglądała / jak mała czarna kula”, w drugim natomiast – ptak po-
zbawiony został określającego go epitetu, a podmiot skupia się wyraźniej na niebie 
i pierzastych chmurach. Jaskółka przypomina krótką notatkę, szkic i dopiero 
przepisanie na nowo całej historii w Popsutej linii, korzystającej z niej jako prywat-
nego detalu, który umożliwia rozpoznanie drugiego człowieka oraz nawiązanie z nim 
kontaktu, pozwala czytać ten wiersz jako utwór o wadze relacji międzyludzkich. 

Próbowałem tu pokazać, że możliwe i konieczne jest doprowadzenie do końca 
interpretacji zaproponowanej przez Gutorowa: Sommer bowiem nie tylko pozoruje 
prostotę własnych wierszy, ale w swojej poezji kreuje skomplikowaną sieć związków 
– refleksji o języku, człowieku i wspólnocie, która powstaje w momencie spotkania 
i rozmowy. To w konwersacyjnym tonie liryków autora Dni i nocy nierozerwalność 
owego splotu objawia się czytelnikowi z największą wyrazistością, a tym, co w ogó-
le umożliwia zaistnienie wspomnianej sieci relacji, jest literatura. Nieczęsto udaje 
się za jej pomocą sprawić, że opowiadana historia, niewiele znaczący detal „rośnie 
w piersiach do czegoś najważniejszego / na świecie” i: 

to coś przeszkadza nam w gardle, a my
nie wiemy, co to takiego, i z trudem
przełykamy zaskakująco suchą łzę. [Ulubione kawałki. D 345]

W przywiązaniu do językowej osobności oraz idiomatyczności realizuje się 
u Sommera charakterystyczny sposób myślenia o poezji, dowartościowujący w rów-

49 P. S o m m e r, Kolejny świat. Warszawa 1983, s. 39. 
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nym stopniu jej walor poznawczy w tym samym stopniu, co estetyczno-etyczny. 
Literatura, z tym autor Dni i nocy, oczywiście, by się zgodził, nie ma do wypełnienia 
na świecie jakiejś szczególnej misji – nie zmieni, a w każdym razie nie zasadniczo, 
fundamentalnie, otaczającej rzeczywistości. Ale to nie znaczy, że nie odgrywa żad-
nej innej roli. Pozwala tworzyć – w świecie nie zawsze przychylnym – wyłomy, za-
gospodarowywać na własny użytek niektóre z jego obszarów, czyniąc je znanymi 
i bezpiecznymi. Wbrew pozorom czy potencjalnym zarzutom wyrzeczenia się wyż-
szych ambicji bądź wiary w sprawczość poezji – to już bardzo dużo, to właściwie 
tyle, ile możemy dla siebie oraz innego zrobić. I w tym też sensie projekt Sommera 
wolno czytać jako przedsięwzięcie do głębi empatyczne i humanistyczne, realizu-
jące się w ciągłej rozmowie, w której nieustannie poddawane reinterpretacji są jej 
warunki. Tak pomyślana literatura jest stawianym pytaniem i jednocześnie próbą 
udzielenia na nie odpowiedzi, nie zawsze udaną, zawsze inną, zawsze zdającą 
sprawę z inności. 

A b s t r a c t

KAMIL NOLBERT University of Wrocław

 “I FORGOT TO ASK IF TONGUES PLEASE YOU” SOME REMARKS ON LANGUAGE, 
CONVERSATION AND COMMUNITY IN PIOTR SOMMER’S POETRY

The present article is an attempt to read Piotr Sommer’s poems, in the reading of which special em-
phasis is put on the interpretation of the conversation present and/or held in the poems, and which is 
regarded as a hermeneutic category. A broad approach to the problem (not only of conversation about 
speaking and language in general, but also of a private conversation between two close people), to which 
Hans-Georg Gadamer’s and Emmanuel Lévinas’s philosophical thought forms a crucial context, allows 
to display an inextricable connection between two types of poems, namely autothematic and private, 
and to subordinate them to a purpose which might be a will to create or to sustain a communication 
community. 
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oPoWiaDanie ZWiZUaLiZoWaĆ PiSmem o PraCy oSkara koLBerGa 
naD tekStami LUDoWymi

Zapisy utworów ludowych z XiX wieku są wielowarstwowym przekazem kulturowym, 
wartym namysłu i skupionej uwagi, przekraczających granice dyscyplin naukowych. 
Po Kalinowym lesie Czesława Hernasa, który przed kilkoma dekadami przywracał 
humanistyce poczucie istotności staropolskiego funkcjonowania folkloru, a także 
po badaniach Juliana krzyżanowskiego niewiele mamy prac pozwalających zasy-
pywać w folklorystyce polskiej przepaść między refleksją literaturoznawców i etno-
logów. tymczasem dzięki dociekaniom tekstologicznym na temat stosowanych 
w XiX wieku zmiennych zasad zapisu stenograficznego, notacji form gwarowych 
i utrwalania gestyczno-sytuacyjnych składników przekazu, a następnie – aspektów 
performatywnych transliteracji i transkrypcji, można poczynić nowe spostrzeżenia, 
potrzebne do zbudowania pomostu między dwiema wspomnianymi dyscyplinami, 
a także ułatwiające włączanie elementów dziedzictwa w tradycję żywą. 

romantycy ogłaszali drukiem bajki ludowe 1, które, jak wiadomo, bywały przez 
nich traktowane jako twórczość „polskiego Homera”, jednak wraz z rozwojem folk-
lorystyki zwracano coraz większą uwagę na formę przekazywanych treści. nie 
wystarczyło już pisać w „duchu ludu” – od folklorysty i jego zbioru wymagano 
tekstów odwzorowujących opowiadanie bajarza. Sposób ten jednak nie zyskał 
uznania wydawców pierwszej połowy XiX wieku. nikt nie zdecydował się na przed-
stawienie takiego tekstu 2, postrzegając go jako mało atrakcyjny dla potencjalnych 

1 Bajki ludowe ukazywały się m.in. w drukach zwartych, z których najbardziej znane są zbiory: 
k. W. W ó j c i c k i e g o  (1807–1879) Klechdy. Starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi 
(1837), k. B a l i ń s k i e g o  (1817–1864) Powieści ludu spisane z podań (1842), a. J. G l i ń s k i e g o 
(1817–1866) Bajarz polski (1853) czy S. W. B a r ą c z a  (1814–1892) Bajki, fraszki, podania, 
przysłowia i pieśni na Rusi (1866). Pojawiały się też w czasopismach, takich jak m.in. „tygodnik 
Literacki”, „Biblioteka Warszawska”, „athenaeum”, „Przyjaciel Ludu”. 

2 o problemie publikacji opowiadań ludowych pisał m.in. R. Z m o r s k i, twórca wydanych w 1852 r. 
Podań i baśni ludu. Zob. R. W o j c i e c h o w s k i, Warszawskie. W zb.: Dzieje folklorystyki polskiej. 
red. H. k a p e ł u ś, J. k r z y ż a n o w s k i. t. 1: 1800–1863 – epoka przedkolbergowska. Wrocław 
1970, s. 134: „We wstępie autor zaznaczył, że »obrabianiem, okrzesywaniem i dopełnianiem gmin-
nej powieści podług własnych pojęć spisującego odbiera się zbiorowi wierzytelność«, zaś z »nie-
wolniczego stenografowania słów pierwszego lepszego wiejskiego opowiadacza powstaje książka 
zbyt jałowa dla czytelnictwa«. Dlatego Zmorski wybrał drogę pośrednią”.
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czytelników. metodę tę wprowadził dopiero Henryk oskar kolberg (1814–1890) 
w swojej pierwszej, pełnej monografii etnograficznej, w której bajki były elementem 
dokumentacji kultury ludu, a nie zbiorem literackim. Badacz jest uznawany za 
jednego z założycieli folklorystyki polskiej. opisy regionów, zamieszkującego je ludu, 
obrzędów dorocznych i rodzinnych, teksty folkloru, w tym liczny zbiór bajek ludo-
wych, stanowią zawartość opublikowanych dotąd 76 tomów (na 85 zaplanowanych) 
Dzieł wszystkich. toczące się od lat sześćdziesiątych XX stulecia prace nad opu-
blikowaniem zawartości archiwum XiX-wiecznego etnografa wraz z udostępnieniem 
wszystkich rękopisów w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej (w 2014 roku) wyzna-
czają nowy etap w badaniach spuścizny kolberga. 

Jednym z najtrudniejszych wyzwań, a zarazem niezbędną fazą działań każdego 
folklorysty jest transkrypcja treści istniejącej w formie ulotnej, audialnej na postać 
graficzną. implikuje to bowiem konieczność umieszczenia dźwiękowej i somatycznej 
oralności w ramach wizualnego systemu komunikacji. Dzisiaj ułatwiają nam to, 
przynajmniej pozornie, coraz bardziej zaawansowane technologie i wypracowane 
przez pokolenia metody badań. Jak jednak radzili sobie ci, którzy tę dyscyplinę 
dopiero tworzyli? Co miał na myśli etnograf, pisząc: „podaję je [tj. bajki] w prosto-
cie wysłowienia ludowego, nic nie ujmując ani dodając” (D 107) 3? roch Sulima, 
określając dzieło kolberga jako „cmentarzysko oralności”, uwydatnił ową obrazową 
formułą typograficzny charakter tych przekazów i jego konsekwencje:

od ii połowy XViii wieku, za sprawą typograficznego modelu „sztuki słowa”, kształtuje się, obo-
wiązujący do naszych dni, model literatury i „literackości”. oralny charakter folkloru, synkretyczna, 
wielotworzywowa i sytuacyjnie wyznaczona postać jego przekazów staje się zjawiskiem peryferyjnym, 
pozakanonicznym i pozasystemowym. [...] to właśnie kultura typograficzna, która zdominowała kultu-
rę oralną i manuskryptową, przesuwa rozliczne praktyki słowa do folkloru i wyznacza jego pozycję, jego 
obraz i rolę, kształtuje też wiążące się z nim wyobrażenia społeczne (mityzację folkloru). mamy zatem 
taki obraz folkloru, ale i literatury, jaki ukształtowała kultura typograficzna. innego zresztą mieć nie 
możemy. Staram się pokazać, że ma to istotne konsekwencje dla dyskusji o folklorze i folklorystyce 
również dziś [...] 4.

Liczne prace literaturoznawców, antropologów i filozofów zaowocowały szerokim 
spektrum badań nad oralnością. Przemysław Czapliński określa je jako rewolucyjne 
z powodu podejmowania w ich ramach prób rekonstrukcji praw, jakie rządzą spo-
łeczeństwem żyjącym w kulturze oralnej, oraz analiz skupiających się na zmianach, 
jakie następują przez wprowadzenie w tych społeczeństwach pisma. obydwa wspo-
mniane zakresy studiów muszą się pojawić podczas rozpatrywania bajek ludowych 
zebranych przez kolberga. W Polsce nad tym zagadnieniem pochylali się w różnym 
stopniu tacy badacze, jak elżbieta miller, andrzej mencwel, Grzegorz Godlewski, 
Jerzy Bartmiński i Stanisława niebrzegowska-Bartmińska czy marek Prejs 5, zajmu-

3 Skrótem D odsyłam do wersji drukowanej: o. k o l b e r g, Kujawy. reedycja fotooffsetowa. kraków 
1962. Cz. 1, s. 107. Dzieła wszystkie. t. 3. Pierwodruk: Warszawa 1867. natomiast wersję ręko-
piśmienną sygnalizuje skrót r = o. k o l b e r g, Kujawy. rkps terenowy. archiwum Polskiego 
towarzystwa Ludoznawczego, teka 7, sygn. 1156. Liczby po skrótach wskazują stronice (w przy-
padku druku) lub karty (w przypadku rękopisu).

4 R. S u l i m a, Folklorystyka jako antropologia słowa mówionego. „Literatura Ludowa” 2005, nr 4/5, 
s. 86.

5 E. m i l l e r, Bajka ludowa w zbiorach Kolberga. „Lud” t. 57 (1973). – A. m e n c w e l, Wyobraźnia 
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jący się szczególnie kwestią komunikacji społecznej, a w niej samym procesem, 
wykonawcą oraz kontekstem kulturowym i sytuacyjnym tej komunikacji. 

Podstawowe dla niniejszego szkicu pytanie dotyczy sposobu, w jaki relacja 
oralności i piśmienności kształtowała zebrane przez kolberga bajki ludowe. Propo-
nowaną dalej analizę opieram na rękopisach i druku siedmiu bajek ludowych 
z monografii Kujawy (tom 3 Dzieł wszystkich Oskara Kolberga; pierwodruk: 1867) 6, 
która jest uznawana za pierwsze pełne opracowanie regionu wydane przez badacza. 
analiza owa zostanie przeprowadzona zgodnie z wnioskami wynikającymi ze studiów 
Waltera Jacksona onga, Davida richarda olsona, Prejsa i innych uczonych zaj-
mujących się relacją oralności i piśmienności, kultury i tekstu. Czerpać też będzie 
z wiedzy o warsztacie wielkiego etnografa i uwarunkowaniach kulturowych jego 
epoki. Wywody wzbogaci rekonstrukcja wywiadów kolberga z reprezentantami ludu 
oraz próba zrozumienia, czym (i dlaczego właśnie tym) kierował się on przy edycji 
usłyszanych tekstów. 

Badania terenowe

Dla bajek zebranych przez kolberga niezwykle znaczący jest moment ich zapisu, 
dokonanego podczas badań terenowych. etnograf w swoim szkicu autobiograficz-
nym wypowiadał się o nich następująco:

podróże moje były obmyślane i uplanowane z góry, do przyjaciół i znajomych obywateli kraju w różnych 
mieszkających okolicach (lub do innych, za tychże listem rekomendacyjnym). Przybywszy tam, badałem 
najprzód i kaptowałem sobie ludzi dworskich, którzy, ośmieleni w służbie dworskiej, byli skorsi do 
pogawędki i śpiewu, a zrozumiawszy, o co rzecz chodzi, namawiali i sprowadzali innych ze wsi, iż za 
napitek i wynagrodzenie udawali się w tym celu do dworu lub pozwalali do swojej przychodzić chaty. 
Ponieważ wszędzie nader gościnnie byłem przyjmowany i konie do dalszej wycieczki miałem prawie 
zawsze na pogotowiu, przeto koszta takich podróży (ponoszone z oszczędzonych na zajęciach lub pracach 
moich pieniędzy) nie były zbyt wielkie, a czasami ograniczały się jedynie na datkach włościanom za 
pozyskane materiały 7.

W ten sposób badacz eksplorował już kujawy. W latach 1859–1869 prowadził 
zeszyt z bieżącymi wydatkami 8, w którym można odnaleźć notatki świadczące o tym, 

antropologiczna. Próby i studia. Warszawa 2006. – G. G o d l e w s k i, Słowo – pismo – sztuka słowa. 
Perspektywy antropologiczne. Wyd. 2, popr. Warszawa 2008. – J. B a r t m i ń s k i, 
S. n i e b r z e g o w s k a - B a r t m i ń s k a, Tekstologia. Warszawa 2009. – M. P r e j s, Oralność 
i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej. Warszawa 2009. 

6 Wstępne wnioski na temat relacji oralności i piśmienności w tekstach bajkowych zebranych przez 
o. kolberga przedstawiłam w artykule Próba odtworzenia cech oralności w drukowanych przez 
Kolberga tekstach bajkowych (w zb.: „Ja daję właśnie materiał…” O dziele Oskara Kolberga 
w dwusetną rocznicę Jego urodzin. red. E. a n t y b o r z e c. Poznań 2015), w którym opierałam się 
na tym samym materiale co tutaj. Ze zbioru Kujawy spośród 44 prozatorskich utworów fabularnych 
przeanalizowane zostały następujące: 1, 3, 4, 5, 8, 11, 13, oraz odpowiadające im 10 kart rękopisów 
zachowanych w archiwum kolberga. 

7 o. k o l b e r g, Szkic autobiografii. Bibl. Pan, rkps 2183, k. 68. Cyt. za: E. m i l l e r o w a, A. S k r u-
k w a, Oskar Kolberg (1814–1890). W zb.: Dzieje folklorystyki polskiej. t. 2: 1864–1918. Warszawa 
1982, s. 31.

8 Fragment tego zeszytu został opublikowany w: D. P a w l a k, „Kujawy” Oskara Kolberga. W: o. k o l-
b e r g, Kujawy. Suplement do tomów 3–4. Zebrały, oprac. D. P a w l a k, A. S k r u k w a. Cz. 2. 
Poznań 2014, s. iX. Dzieła wszystkie. t. 72/ii.
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że wynagradzał muzyków pieniędzmi za ich grę. aby ułatwić sobie współpracę, 
przekonywał do siebie informatorów napitkiem i wsparciem finansowym, dzięki 
czemu zachęcano kolejnych ludzi ze wsi do odwiedzenia uczonego lub miejscowi 
zapraszali go do chat. Z zachowanego itinerarium wiadomo też, że na tamtych te-
renach kolberg przebywał u Biesiekierskich, Glińskich, komeckich, morzyckich 
i Sokołowskich 9. Gdyby nie gościnność wielu rodzin, nie mógłby sobie pozwolić na 
badania terenowe i nie odwiedziłby niektórych regionów 10, gdzie zebrał pokaźną 
ilość materiału. o tym, jak bardzo pomocni byli gospodarze etnografa, świadczy 
fragment listu kolberga do Blizińskich (z 1883 roku):

Zdaje mi się, że jeszcze siedzę przy Waszym długim stole bibliotecznym nastroszonym papierami 
i piszę, a pani [Pelagia, żona Józefa Blizińskiego] mi dyktuje lub objaśnia wyrażenia Halki, opowiada-
jącej dziwy o czarach lub nucącej po raz dziesiąty swą sanocką piosenkę 11.

Wiadomo też, że zarówno uczestniczyli oni w badaniach, jak i samodzielnie 
zbierali materiały. W ich listach do kolberga można bowiem przeczytać:

Staram się wprawdzie zadowolić życzenia Pana i najszczegółowiej opisuję, co słyszę, a Pan wyrzu-
ci lub zatrzyma, co uzna za potrzebne. Za autentyczność wszystkiego, co spisuję, ręczę, gdyż nie zada-
walniam się tym, co słyszę od jednej osoby, lecz sprawdzam, czy ogół tak utrzymuje 12.

Załączam Panu troszkę materiałów do etnografii, więcej zebrać nie mogłam, gdyż szewc, pomimo 
żem kilka razy do niego posyłała, nie chciał przyjść, popsuty widać szczodrymi Pana datkami, chociaż 
tentowałam go dobrą ze swej strony zapłatą, w którą, przypuszczam, nie ufał 13.

Listy te potwierdzają jedynie współpracę z mieszkańcami później odwiedzanych 
regionów; nie wiadomo, czy tak samo wyglądała ona przy tworzeniu monografii 
Kujawy. Warto podkreślić, że korespondencja nie tylko podtrzymywała kontakty 
nawiązane z właścicielami ziemskimi, ale też pozwalała na okazywanie przez kol-
berga pamięci o informatorach, co było wyrazem grzeczności i wdzięczności oraz 
formą rekompensaty po przeprowadzonych wywiadach 14.

obraz badacza w terenie przedstawił izydor kopernicki 15, który wspominał, że 

  9 Wykaz podróży Oskara Kolberga. W: Korespondencja Oskara Kolberga. Zebrał, oprac. M. t u r-
c z y n o w i c z o w a. oprac. komentarzy, red. tomu A. S k r u k w a, E. k r z y ż a n i a k - m i l l e r o w a. 
Cz. 3: 1883–1890. Warszawa 1969, s. 705. Dzieła wszystkie. t. 66.

10 mapa regionów znajduje się na stronie instytutu im. o. kolberga: http://www.oskarkolberg.pl/
pl-PL/map (data dostępu: 4 iii 2018).

11 o. k o l b e r g, list do J. Blizińskiego, z 28 iX 1883. W: Korespondencja Oskara Kolberga, cz. 3, 
s. 72.

12 P. B l i z i ń s k a, list do o. kolberga, z 6 iii 1884. W: jw., s. 125.
13 P. B l i z i ń s k a, list do o. kolberga, z 11 V 1885. W: jw., s. 250.
14 We współczesnej antropologii wiele uwagi poświęcono sytuacji wywiadu. S. k v a l e  (Prowadzenie 

wywiadów. Przeł. A. D z i u b a n. Warszawa 2010, s. 105) pisze: „Pod koniec wywiadu może pojawić 
się napięcie lub niepokój ze strony osoby badanej, która opowiadała otwarcie o swoich często oso-
bistych i emocjonalnie angażujących doświadczeniach, a teraz zastanawia się nad tym, w jaki 
sposób wywiad zostanie wykorzystany. niektórzy respondenci mają również uczucie pustki – prze-
kazali nam bardzo dużo informacji na swój temat i nie otrzymali nic w zamian”. owo uczucie może 
zostać zaspokojone, jeśli badacz podzieli się z respondentem swoimi doświadczeniami i historiami. 
W przypadku kolberga pytania grzecznościowe i pozdrowienia przekazywane informatorom przez 
właścicieli majątku mogły odgrywać podobną rolę.

15 I. k o p e r n i c k i, Przedmowa. W: o. k o l b e r g, Chełmskie. Wyd. ... t. 2. kraków 1891.
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podczas takich rozmów etnograf był wobec niechętnych i nieufnych 16 przedstawi-
cieli ludu spokojny, cierpliwy i uprzejmy. W ten sposób mógł od nich „wyciągnąć” 
jak najwięcej szczegółów, te zaś kazał sobie wiele razy powtarzać, by móc stworzyć 
wierny zapis. o skrupulatności w prowadzeniu notatek wspominał też sam w swo-
im liście 17. Dzięki zachowanemu fragmentowi zaniechanej wersji wstępu do Pieśni 
ludu polskiego (1857), powstałej prawdopodobnie około roku 1849, wiadomo, jak 
przebiegał wywiad na początkowym etapie działalności kolberga:

Po wyśpiewaniu melodyj nie zaniedbałem ze śpiewaka wybadać pochodzenie pieśni, jej początek, 
dawność i rozgałęzienie w okolicy. Częstokroć po dworach znajdowały się w służbie śpiewaczki z odda-
lonych stron będące, które tym samym wiele z okolic rodzinnych i lat dawnych umiały śpiewów, lubo 
i w nowym siedlisku miejscowych pouczywszy się, którą to okoliczność zapytane przy wykonaniu wy-
raźnie wymieniały 18. 

Badacz skupiał się więc nie tylko na zapisie melodii i tekstu pieśni. Już w cza-
sie pierwszych eksploracji określenie proweniencji geograficznej utworu było ele-
mentem podstawowym i najważniejszym w notatkach dokumentacyjnych. W su-
plemencie do tomów kujawskich agata Skrukwa podkreśla jednak:

analiza not lokalizacyjnych w rękopisach i w druku w połączeniu z innymi świadectwami nie daje 
[...] pewności, czy oznaczają one miejscowość, w której [etnograf] prowadził badania, czy też tę, z której 
pochodził wykonawca, przebywający w miejscu pobytu kolberga 19.

Źródła prawie nic nie mówią o sposobie pracy z opowiadaczami przed ro- 
kiem 1867. W Kujawach znajdujemy notatkę zamieszczoną przy opisie guseł, któ-
ra świadczy jedynie o tym, że kolberg próbował oddać żywą mowę i sytuację opo-
wiadania:

Jak tylko diabły zoczyły onę czarownicę, tak dalej-że kusić nawiedzoną, że ta rzuciła się jak wście-
kła na przekupkę i pięściami tłuc ją poczęła do krwi, dopóki nie nadbiegli ludzie i nie rozbroili zwaśnio-
nych, czego dopełnić z wielką przyszło im trudnością. „Bo to diabeł w babie, serce wyrwie, i gardło  
(r)ozsadzi” (dodał opowiadający). [D 101]

Współczesnego czytelnika Kujaw może zastanawiać brak choćby najmniejszej 
wzmianki na temat informatorów, tak ważnych w dzisiejszych pracach związanych 
z literaturą ludową. Violetta krawczyk-Wasilewska podkreśla, że w Polsce do po-
łowy XX wieku twórczości ustnej nie przypisywano konkretnym artystom, lecz 
traktowano ją jako zróżnicowaną regionalnie reprezentację ogółu, grupy 20. nie 
wychodzono poza ten konstrukt myślowy mimo odmiennych, zaawansowanych pod 

16 W swoim szkicu autobiograficznym o. k o l b e r g  (Biblioteka PaU Pan w krakowie, sygn. 2183, 
k. 68) notował: „boja[źliwi] chłopi, nieufni i podejrzliwi, na każdym kroku gotowi byli nieznajomych 
sobie apostołów chwytać i odstawiać do powiatu jako misariuszów narodowego rządu. Doświadczyłem 
tego w r. 1841, robiąc z konopką wycieczkę do Czerska, gdzie oswobodzeni z ich rąk [...] jedynie 
byliśmy [po] rozumnej interwencji wójta miejscowej gminy”.

17 Powstanie listu szacuje się na lata 1864–1865.
18 o. k o l b e r g, Pieśni ludu polskiego. Suplement do tomu 1. Zebrała, oprac. A. S k r u k w a. oprac. 

muzykologiczne M. P r o c h a s k a. Poznań 2003, s. 4. Dzieła wszystkie. t. 70.
19 P a w l a k, op. cit., s. Xi.
20 V. k r a w c z y k - W a s i l e w s k a, Indywidualny narrator ludowy. Polskie badania na tle 

międzynarodowym. „Literatura Ludowa” 1980, nr 4/6, s. 33.
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tym kątem studiów folklorystyki europejskiej. Badaczka wskazuje też na kolberga 
jako prekursora w omawianej dziedzinie, ponieważ w pozostawionych przez niego 
rękopisach z krakowskiego znajdują się notatki o bajarkach. W rzeczywistości 
wszakże zapiski te są autorstwa antoniny konopczanki, która pomagała uczonemu.

Dzięki przytoczonym informacjom można zrekonstruować następującą sytuację 
wywiadu: przed kolbergiem stoi lub siedzi chłop, który – poproszony o to – opowia-
da bajkę, mniej lub bardziej prawdopodobnie w gwarze kujawskiej. należy (teore-
tycznie) wyłącznie do kultury oralnej, która kształtuje jego sposób myślenia, wyni-
kający z językowego obrazu świata 21. Siedząc przed tym chłopem, kolberg – jako 
reprezentant kultury piśmiennej – notuje szybko to, co słyszy. Dodatkowa kompli-
kacja pojawia się, gdy pismo staje się wzorem dla mowy 22. nadawca i odbiorca 
bajki posługiwali się odmiennymi modelami komunikacji oralnej, przez co ich 
dialog mógł być zakłócony. Uczony musiał odbierać przekazy różniące się od na-
turalnych dla niego (nie tylko ze względu na osadzenie w odmiennym modelu ko-
munikacyjnym, ale też na różne pochodzenie stanowe i regionalne), odzwierciedlać 
je na papierze, a potem tak opracowywać, by były one zrozumiałe dla czytelników 
i spełniały wymogi stawiane przez ówczesnych folklorystów. 

tę zawiłą sytuację podsumowuje w swoich rozważaniach na temat pracy etno-
loga Dan Sperber: „Wynikły opis jest właściwie tym, co etnolog wyselekcjonował 
z tego, co zrozumiał z treści przedstawianych mu przez informatorów w taki sposób, 
w jaki oni je rozumieli” 23. Zgodnie z tą myślą bajki ludowe kolberga byłyby wielo-
poziomową rejestracją doświadczenia „niepiśmiennego” informatora i jego komu-
nikatu oraz „piśmiennego” etnografa, starającego się ten komunikat uchwycić 
i potem tak przekazać, by jak najpełniej mógł go zrozumieć odbiorca jego mono-
grafii. należy wszakże podkreślić, że jednoznaczny podział XiX-wiecznej rzeczywi-
stości na oralną i piśmienną jest nieuprawniony – utrwalona przez kolberga lite-
ratura ludowa stanowi rejestrację ustności zanikającej już wtedy społeczności 
przedindustrialnej. Z dzisiejszej perspektywy przedstawiony przez autora Kujaw 
lud wolno prezentować zarówno jako społeczeństwo ustne, jak i piśmienne. Wpływ 
dworu, kościoła i szkolnictwa był nieodłącznym elementem kultury ludowej XiX wie-
ku, jednak kolberg próbował gromadzić literaturę ludową, która, w jego pojęciu, 
zachowała się w stanie możliwie najmniej naruszonym. W roku 1875, wydając 
drukiem Krakowskie, etnograf wyjaśniał, jaki tekst uznaje za autentyczny, i tłu-
maczył, w jakich przypadkach oczyszcza przekazy ze zbędnych, jego zdaniem, 
naleciałości:

21 Do opisywanego tu chłopa pasuje charakterystyka sporządzona przez W. J. o n g a  (Orality – Li-
teracy Studies and the Unity of the Human Race. W: A Festschrift for Walter Ong. ed. J. m. F o l e y. 
„oral tradition” 1987, nr 1. Cyt za: S. o b i r e k, Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Waltera 
Onga. Warszawa 2010, s. 181): „Sposób myślenia ludzi ze społeczności oralnych różni się od 
naszego nie dlatego, że oni są »dzicy« czy »niżsi«, ale dlatego, że są tacy, jak tego wymaga język 
i oparty na nim sposób myślenia”. 

22 Jak wyjaśnia D. R. o l s o n  (Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania. 
Warszawa 2010, s. 156): „ponieważ pismo jest »czytane«, zaczyna być traktowane jako model dla 
mowy; wszystko, co pismo przedstawia, staje się przedmiotem wiedzy lub świadomości posługującej 
się nim osoby”.

23 D. S p e r b e r, On Anthropological Knowledge. Cambridge 1985, s. 15.
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Przy spisywaniu staraliśmy się zachować język i sposób wyrażenia się ludowy, nie prostując ich, 
mimo widocznego braku porządku u opowiadacza; i tylko tam, gdzie opowiadający wyniósł ze szkoły 
pewną w dykcji przesadę i rozwlekłość, a nastrzępił mowę swą i skaził obcymi jej dodatkami na dworskim 
lub rządowym chlebie, pozwoliliśmy sobie oczyścić je z tych narośli, nie nadwerężając autentyczności 
myśli i wyrażeń, i oddać w toku ludowej baśni odpowiednim 24.

Z jednej strony, uczony starał się więc nie ingerować w rejestrowane podanie, 
z drugiej, widząc znaczące wpływy „pozaludowe” związane z oświatą, oczyszczał 
z nich tekst. Część iV Krakowskiego wydał kolberg osiem lat po części i Kujaw 
i wspomniane praktyki mogą być wynikiem jego doświadczenia w publikowaniu 
tekstów ludowych. W tomie Sanockie (tom 51 Dzieł wszystkich Oskara Kolberga, 
który ukazał się w 1973 roku, a oparty był na badaniach terenowych prowadzonych 
głównie w latach 1883–1885) znajduje się bajka opublikowana z rękopisu kolber-
ga pt. Olbrzym jednooki. towarzyszy jej przypis uczonego:

Baśń ta, przypominająca jednookiego Polyfema w Odysei, znaną jest i u południowych Słowian 
(ob. Dr Fr. S. krauss, Sagen und Märchen der Südslaven. Leipzig 1883, s. 171: Der Waldmensch) 25.

tadeusz Skulina, autor opracowania tej części prac etnografa, dodał do tego 
przypisu komentarz: 

Po słowie „Odysei” dopisał kolberg zdanie, które następnie przekreślił: „mogła [owa baśń] przez 
szkołę dostać się do ludu, lubo opowiadający ją starzec zapewniał, iż słyszał ją w młodości od ojca 
swego”. 

Widać więc, że kolberg miał świadomość zmian w folklorze, jakie niósł ze sobą 
rozwój oświaty – w sposobach wyrażania siebie, w opowiadaniu, w rezygnacji z gwa-
ry czy przejmowaniu wątków znanych w literaturze wysokiej. nie sposób jednak 
oszacować, w jakim stopniu wykształceni byli jego informatorzy, a w przypadku 
regionu kujawskiego – przez jego ówczesny podział administracyjny – pojawiają się 
szczególnie duże kłopoty z oszacowaniem szans na edukację tamtejszej ludności 26. 

Dodatkową sposobność styczności z kulturą wyższą mieszkańcy kujaw mieli 
przez kontakty z dworami ziemiańskimi. Przykładu dostarczają Wspomnienia 
z przeszłości (1884) antoniego edwarda odyńca, w których autor przywołuje postać 

24 o. k o l b e r g, Krakowskie. reedycja fotooffsetowa. Wrocław–Poznań 1962. Cz. 4, s. Xii–Xiii. Dzieła 
wszystkie. t. 8. Pierwodruk: kraków 1875.

25 o. k o l b e r g, Sanockie–Krośnieńskie. red. A. S k r u k w a. Cz. 3. oprac. T . S k u l i n a. Wrocław–
Poznań 1973, s. 162. Dzieła wszystkie. t. 51.

26 E. a n t y b o r z e c  w swojej książce Monografie regionalne Oskara Kolberga. Założenia i realizacja 
(Poznań 2015, s. 171–172) nadmienia: „We wszystkich kolbergowskich charakterystykach kujaw 
na pierwszy plan wysuwa się podział tego regionu na część przynależącą do królestwa i część 
pruską, jednak bez wątpienia kujawy to dla kolberga kraina historyczna, a przede wszystkim 
region etnograficzny o wyraźnych cechach kulturowych mieszkającego tam ludu – kujawiaków. 
[...] Ówczesne kujawy to także teren zamieszkały przez dużą liczbę ludności niemieckiej [...]. Jed-
nak poza kilkoma uwagami dotyczącymi osadników niemieckich i ich niewątpliwego wpływu na 
postępujący proces germanizacji, szczególnie tak zwanych kujaw pruskich, monografia tego regionu 
to, jak już wspominano, monografia polskiego ludu kujawskiego z jego wyraźną odrębnością 
etnograficzną w stosunku do innych grup, swym zasięgiem obejmująca tereny powiatów: 
włocławskiego (podzielon[ego] później na włocławski i radziejowski) i inowrocławskiego”. Warto 
podjąć studia nad typem kultury dworskiej tego regionu.
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kornelii ręczyńskiej. W swojej pamięci przechowywała ona Księgę tysiąca i jednej 
nocy, baśnie ludowe, niezliczone powieści czy legendy i historie biblijne. W zimowe 
dni zwoływała wszystkie dzieci (zarówno pastuszków, dziewczyny folwarczne, jak 
i potomstwo pańskie) i po odmówieniu modlitwy wszyscy zasiadali do skubania 
pierza lub przędzenia, słuchając przy tym opowieści ręczyńskiej. na rodzinną, gło-
śną lekturę swoich tekstów mogli liczyć też autorzy literatury dziecięcej i młodzie-
żowej, której niezaprzeczalną prekursorką była w Polsce klementyna z tańskich 
Hoffmanowa 27. Silnie moralizująca, o charakterze wychowawczym, literatura ta 
służyła za podstawę wykształcenia najmłodszych z domów drobnoszlacheckich, 
a także mieszczańskich, których nie stać było na guwernera 28. obecność służby 
w codziennym życiu panów pozwalała jej na osłuchanie się nie tylko z muzyką gra-
ną na salonach, ale również z pojawiającymi się tam wypowiedziami, ideami, moty-
wami literackimi, które z czasem w różnych konfiguracjach wchodziły do świata 
i języka folkloru.

Wpływ kontekstu na spisane bajki ludowe

Dotychczasowe badania nad manuskryptami kolberga pokazują, w jaki sposób 
podstawowe prace edytorskie etnografa przynosiły mniej lub bardziej konieczne 
zmiany w tekście 29. Jednak dodatkowym czynnikiem wpływającym na XiX-wiecz-
ne druki była cenzura: polityczna, stosowana przez władze zaborców, przede 
wszystkim rosjan, oraz obyczajowa. Wydawca musiał liczyć się z oboma jej rodza-
jami. W archiwum kolberga zachowały się zapisy polskich pieśni patriotycznych, 
jak również takich, których treść ośmieszała lub obrażała zaborców (np. pieśni na 
temat bitew z rosjanami w czasach Batorego czy mówiące o polskim wojsku). 
W trakcie przygotowywania poszczególnych monografii uczony unikał publikacji 
takich utworów, świadom poważnych konsekwencji grożących ze strony cenzorów 

27 klementyna z  t a ń s k i c h  H o f f m a n o w a  (1798–1845) była autorką wielu popularnych książek 
dla dzieci i młodzieży, jak m.in. Pamiątka po dobrej matce, czyli ostatnie jej rady dla córki (1819), 
Wiązanie Helenki. Książeczka dla małych dzieci uczących się czytać (1823), Książeczka do modlitwy 
dla dzieci (1828). W twórczości pisarki były zawarte również wątki ludowe. Zob. A. W i t k o w s k a, 
R. P r z y b y l s k i, Romantyzm. Warszawa 1997, s. 627: „dbała Hoffmanowa o staranność realiów, 
zawsze rodzimych, z kręgu dostępnego poznaniu dziecka: wieś, Warszawa, jej domy i ulice, ogród 
Saski itp. Umiejętnie dozowała także folklor ludowy, w komedyjce o weselu marysi i Jasia zadzi-
wiając nawet badaczy dobrą znajomością obrzędów ludowych”. kolberg, redagując opisy historycz-
ne miejscowości w swoich monografiach, np. Puław w Lubelskiem czy iłży w Radomskiem, odwo-
ływał się do prac Hoffmanowej publikowanych w „rozrywkach dla Dzieci” m.in. w latach 1827–1828, 
jak np. Opis czwarty w kraju naszym przejażdżki Anielce Ł. przypisany („rozrywki dla Dzieci” 1827, 
nr 45). W latach późniejszych korzystał z Opisów niektórych okolic Polski (w: Dzieła Klementyny 
z Tańskich Hoffmanowej. red. n. Ż m i c h o w s k a. t. 5. Warszawa 1876).

28 Zob. W i t k o w s k a, P r z y b y l s k i, op. cit., s. 138.
29 m i l l e r o w a  i S k r u k w a  (op. cit., s. 97) wyliczają modyfikacje, jakie do tekstów wprowadzał 

badacz: „Poprawki i zmiany redakcyjne kolberga zmierzały [...] do nadania opowieściom większej 
przejrzystości, czytelności, logiczności motywacji. Dopełniał zdania i fragmenty eliptyczne, dopo-
wiadał wyjaśnienia niektórych wyrażeń gwarowych, uzupełniał człony gramatyczne lub ogniwa 
toku myśli, których brak oceniał jako szkodę dla klarowności fabuły. eliminował lub poprawiał 
rażące nieporadności i zniekształcenia tekstu. korygował wreszcie zwroty, wyrażenia i motywy 
nieprzyzwoite, [...] zastępując je mniej drastycznymi lub neutralnymi znaczeniowo [...]. 
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rosyjskich 30. Wśród analizowanych bajek nie ma podobnych treści (bohaterami 
bywają wojskowi, jednak charakter tych tekstów wyzuwa postacie z narodowości), 
za to istnieją różnice pomiędzy rękopisami a drukiem wskazujące na dostosowy-
wanie tekstu do panujących wówczas obyczajów. Uczony niekiedy dodaje lub 
zmienia pewne fakty – widać to np. w bajce nr 1, O obrusiku, kuraszku i kijkach:

a on pożegnał staruszka i poszed. [r 3]

P o d z i ę k o w a ł  staruszkowi, pożegnał go i poszed [...]. [D 112] 31

Wprowadzona zmiana wynika z dobrych manier – bohater nie może zwyczajnie 
pożegnać staruszka, nie dziękując mu wcześniej, byłoby to niegrzeczne. Jeszcze 
bardziej widoczną modyfikacją są słowa dodane w zakończeniu bajki nr 3, O żoł-
nierzu, żonie jego i wójtowej:

W tym czasie ona się [[wyjawiła]] {przyznała} kto była i wszystko opowiedziała. [[.]] i on z nią miesz-
kał na powrot a wojtowę stracono. [r 4]

W tym czasie óna sie przyznała, chto była, opowiedziała wszystko i  k r ó l ó w n ę  k r ó l o w i  o d-
w i e z ł a.  A  m ą ż  p r o s i ł, ż e b y  m u  p r z e b a c z y ł a, i mieszkał z nią na powrót. Wójtowę straco-
no. [D 122]

W druku zła wójtowa i mąż okazują skruchę – ona posłusznie odwozi królewnę,  
a on przeprasza za brak wiary w prawdomówność swojej żony. Podobne różnice 
występują pomiędzy dwiema wersjami tekstu bajki nr 13, O jeżu zaklętym:

Jedna kobita ni miała dzieci i idzie raz bez bór i napotkała jeża [...]. [...] i ona się z tego {jeża} cie-
szyła i cieszył się gospodarz. [r 4]

Jedna kobita ni miała dzieci z  m ę ż e m. idzie raz bez bór i napotkała jeża [...]. [...] i ona się z tego 
jeża cieszyła, i cieszył się gospodarz (j e j i  m ą ż). [D 142]

W dalszej części rękopisu pojawia się małżonek bohaterki, nazwany też ojcem 
jeża, jednak kolberg uznał za stosowne w druku wcześniej podkreślić obecność tej 
postaci. Czy bez tej informacji wstęp bajki mógłby sugerować niepewny stan cywil-
ny kobiety? 

Zacytowane przykłady wskazują, że kolberg w większości przypadków starał 
się uniknąć fragmentów problematycznych wedle ówczesnej obyczajowości. Wygła-
dzenie tekstu dawało większą szansę na pozytywną recepcję monografii wśród 
czytelników oraz na potencjalny zarobek ze sprzedaży tomów. Jednak nie tylko 

30 Druki zawierające teksty wspomnianego typu nie mogły być wydawane w rosji, tj. także w króle-
stwie Polskim, ani przywożone na te tereny z zagranicy. Zob. m.in. J. k o s t e c k i, M. r o w i c k a, 
Granice wolności słowa w zaborze rosyjskim w latach 1865–1904. Wykaz publikacji polskojęzycz-
nych zakwestionowanych oraz dopuszczonych do obiegu przez carską cenzurę zagraniczną. t. 1–3. 
Warszawa 2006.

31 Cytaty z rękopisów i druku zostały podane w transliteracji, bez ingerencji ortograficznej, ponieważ 
tylko w ten sposób można przedstawić niektóre znaczące różnice między wersjami. W celu podkre-
ślenia niektórych z owych różnic w części cytatów zastosowano rozstrzelenie. Wszelkie glosy włą-
czono do tekstu w nawiasie klamrowym. Gdy w rękopisie pojawiało się skreślenie lub miejsce 
nieczytelne, sygnalizowano to podwójnym nawiasem kwadratowym. Poprawki czy uzupełnienia 
oznaczono zaś pojedynczym nawiasem kwadratowym. Jeśli w druku występowała kursywa, zosta-
ła zachowana w transliterowanych cytatach. 
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autor Kujaw był uzależniony od cenzury, także jego rozmówcy narzucali sobie au-
tocenzurę – ze względu na słuchacza 32. Wpływ na tekst miała okoliczność, przed 
kim opowiadano, ponieważ inaczej zwracano się do znanej sobie pani, a inaczej do 
zebranych na wieczornicy. osoba badacza mogła onieśmielać, wzbudzać zaintere-
sowanie czy niepewność. nie jest to oczywiście reakcja wszechobecna i u każdego 
pojawiająca się równomiernie. W niektórych przypadkach niezastąpione stały się 
pomocnice etnografa, które – choćby ze względu na swoją płeć – miały dostęp do 
informacji, jakie podczas rozmów kolberga z chłopkami nie zostałyby wspomniane 
ze względu na tabu społeczne.

Jak można uzupełnić to, co z komunikatu ustnego odarto w tekście pisanym? 
Warto pamiętać, że warstwa słowna bajki jest tylko małym procentem większej 
całości. Jak podkreśla olson:

każda ustna wypowiedź składa się z tego, co powiedziane, oraz wskazówki co do sposobu jej trak-
towania (jako sądu, pytania, rozkazu, przysięgi itd.); pismo, utrwalając jedynie to, co powiedziane, re-
prezentuje tylko pierwszy składnik wypowiedzi. Ponieważ sposób jej traktowania pozostaje niedookre-
ślony, staje się [...] głównym problemem w interpretacji tekstów pisanych, zaś problemem fundamen-
talnym – w ich konstruowaniu 33. 

W dalszych rozważaniach podjęta będzie próba uzupełnienia cech przekazu 
ustnego utraconych w piśmie. Bez wątpienia, gestyczność, somatyczność 34 była 
integralną częścią komunikatu oralnego, który odbierał etnograf, jednak podczas 
zapisu każdy tekst wypowiedziany ulega dekontekstualizacji, traci więc swoją „cie-
lesność”, a także – w dużym stopniu – czytelność. kolberg, chcąc wypełnić ten brak, 
decydował się na wprowadzenie dodatków, które mogłyby świadczyć o gestach 
opowiadającego podczas opowiadania – jak w bajce nr 1: 

ten pozwólił a gdy obejrzał się, dziad go złapał i zbił okropnie [...]. [r 3]

ten tyż pozwolił, a kdy obejrzał się, dziad go złapał z a  w ł o s y  i zbił okropnie [...]. [D 113]

W trakcie swojej przemowy narrator mógł chwycić się za głowę, pokazując, 
w jaki sposób dziad złapał jedną z postaci 35. Podobna sytuacja zaistniała zapewne 
w przypadku bajki nr 4, O wężu zaklętym:

Przy obiedzie zapytał on, do której żony ma się pojść: do pierwszej czy do drugiej? i gdy mu odpo-
wiedziano: że: do pierwszej – on też powiada: oto jest. [r 4]

Przy obiedzie zapytuje się wszystkich panów: do chtóryj żony ma się pójść, czy do ty pirszyj, czy 
do ty drugij? i kdy wszyscy mu odpowiedzieli że: do pirwszyj – o n  w z i o n  j ą  z a  r ę k ę  i  s t a n o ł 
p r z y  n i  i powiada do wszystkich: „oto jest”. [D 123]

kolejny przykład wynika z porównania rękopisu i druku bajki nr 5, O trzech 
braciach ptakach i siostrze:

 [[a]] Córka poszła po onę koszulę, a óni bracia ij się psocą. [r 365]

Córka poszła po onę koszulę, a óni bracia ij się psocą p r z e d  s i e n i ą. [D 123]

32 Zob. m i l l e r o w a, S k r u k w a , op. cit., s. 97.
33 o l s o n, op. cit., s. 159.
34 Zob. B a r t m i ń s k i, n i e b r z e g o w s k a - B a r t m i ń s k a, op. cit., s. 101–102.
35 Podobne formy ekspresji wykorzystują współcześni poznańscy opowiadacze miejscy.
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Dopisane przez badacza miejsce zdarzenia mogło zostać wskazane skinieniem 
ręki. 

tekst a ton głosu

Jak w zapisie odnaleźć cechę esencjalną mowy – jej dźwiękowość? 36 Pytanie to 
odnosi się nie tylko do samego kolberga; zmaga się z owym zagadnieniem każdy 
czytelnik i badacz rejestracji dokonanej przez etnografa:

istnieje swoista organizacja fonetyczna całego ustnego (mówionego lub śpiewanego) t e k s t u, całej 
wypowiedzi (tempo, pauzy, akcenty „logiczne” wyróżniające rematy [...]), pewne zjawiska (np. intonacja 
pytajna) charakteryzują z d a n i a, inne (np. akcent wyrazowy) odnoszą się do organizacji fonetycznej 
wyrazów. ale wszystkie cechy fonetyczne wzajemnie się łączą i integrują na poziomie tekstowym, na 
którym dochodzi do harmonizowania trzech podstawowych cech – tonu, siły i iloczasu (na nich opie-
rają się efekty odbierane przez ucho słuchacza jako melodia mowy, akcent i długość trwania), oraz 
czterech dodatkowych, jakimi są tempo, pauza, rytm i – najbardziej zindywidualizowana – barwa. 
Sztuka recytacji i sugestywnego mówienia polega na ich łączeniu i dostosowywaniu do stylu i intencji 
przekazu 37.

Przekaz graficzny może więc oddać tylko pewne cechy dźwiękowości, ale dzięki 
niektórym zabiegom kolberga, a także figurom stylistycznym naturalnie używanym 
w narracjach, w analizowanych bajkach da się odnaleźć jej sygnały. 

odzwierciedlenie fonetyczne słownictwa gwarowego na poziomie leksyki jest 
najbardziej widoczną realizacją jego dźwiękowej postaci. kolberg podkreślał rangę 
gwary już w swoim programie, opublikowanym na łamach „Biblioteki Warszawskiej” 
w 1865 roku. Później rozwijał gwaroznawcze zainteresowania, o czym świadczy 
np. artykuł Rzecz o mowie ludu wielkopolskiego 38 czy Instrukcja do badania wła-
ściwości ludowych 39. Uczony starał się zapisywać tekst fonetycznie 40, choć często 
formy gwarowe przeplatał z językiem swojego środowiska. Z pewnością czasem 
trudno było etnografowi „przestawić się” ze swojego mechanicznego, poprawnego 
zapisu na odmienny, pozornie błędny. Wskazują na to liczne różnice pomiędzy 

36 B a r t m i ń s k i  i n i e b r z e g o w s k a - B a r t m i ń s k a  (op. cit., s. 99) podkreślają: „Dźwięk jest 
nośnikiem tekstu ustnego, jego substancjalnym tworzywem tak, jak grafia jest takim nośnikiem 
w wypadku tekstu pisanego. [...] nadawca i odbiorca słowa mówionego usytuowani są wewnątrz 
dźwięków, dźwięki otaczają ich z każdej strony. inaczej jest w wypadku pisma, które przez odbiór 
wzrokowy sytuuje obydwu na zewnątrz tworzywa. Z tym wiąże się także funkcja pisma i dźwięków 
mowy: pismo wyodrębnia, różnicuje, podkreśla odrębność, zaś żywe słowo  – wypowiadane dzięki 
naturalnym artykulatorom i odbierane uchem, nastawione jest na łączenie i harmonizowanie. 
okalające działanie dźwięku, a raczej całego pola dźwiękowego, które otacza człowieka, a nie tylko 
rozciąga się przed nim, wpływa także na odbiór otaczającego świata”.

37 Ibidem, s. 100.
38 artykuł został przedrukowany w: o. k o l b e r g, Studia, rozprawy i artykuły. oprac., red. E. M i l-

l e r, A. S k r u k w a. Wstęp J. B u r s z t a, M. G r u c h m a n o w a, A. P o s e r n - Z i e l i ń s k i. 
Wrocław–Poznań 1971. Dzieła wszystkie. t. 63. Pierwodruk: „Zbiór Wiadomości do antropologii 
krajowej” t. 1 (1877).

39 Zob. Korespondencja Oskara Kolberga, cz. 3, s. 772–776.
40 na potrzeby monografii kolberg stworzył własny system zapisu gwary, który zbliżony jest  

do współczesnego. Zob. M. G r u c h m a n o w a, Oskar Kolberg jako gwaroznawca. „Polska akademia 
Umiejętności w Służbie nauki” 1998, nr 1.
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manuskryptami terenowymi a drukiem, odnotowane przez badaczki spuścizny 
kolberga:

W tekstach drukowanych widoczne są formy gwarowe, które w rękopisie mają postać poprawno-
ściową, np. w druku „powieda”, „oświarczył”, „umarty”, [...], w rkp. „powiedział”, „oświadczył”, „umarły” 
[...]. [...] Wielokrotnie w rękopisach widać jednak zapisy form gwarowych starannie powtórzone w dru-
ku, np. „jenny” (inny), „królówne” (królewnę), „czérznie” (ciernie), „ózświeć” (rozświeć, poświeć) [...]. 
W rękopisach zauważamy też sporadycznie zapis głosek pośrednich lub wariantów wymowy podwojo-
nymi literami, np. [...] „sąom” [...]. [...] nie zawsze podobne niekonsekwencje zapisu terenowego zostały 
skorygowane, nie mamy jednak pewności, czy sytuacje takie oddają niepewność kolberga co do brzmie-
nia słowa, czy wahania wymowy osoby opowiadającej bajkę, czy wreszcie błąd zapisu lub druku 41.

W manuskrypcie bajki nr 8, O czarnoksiężniku i trzech dziewicach, występuje 
czasownik „miauczeć”, na którego realizację gwarową kolberg zwrócił szczególną 
uwagę:

wychodzi kocisko i m i a ń c z y  i m i a ń c z y  [nad „a” napisane „o” – i. k.] [...]. [r 3]

wychodzi kocisko i miończy, i miończy (miałczy) [...]. [D 131]

etnograf nie był pewien, co słyszy, nie wiedział, w jaki sposób ma to słowo 
zapisać, dlatego wynotował dwie możliwości. W druku zdecydował się na „miończy”, 
bliższe drugiej wersji z manuskryptu. ten wyraz musiał być dla kolberga wyjątko-
wy, tak jak inne przez niego podkreślone, wynotowane przez Danutę Pawlak: „Pod-
kreślił np. słowa »skarupka«, »pastuż«, »chrostę«, »miańczy i miańczy« (tj. miauczy 
i miauczy), »pierścianek« z jeszcze raz nadpisanym »a«, »móma« (mamy)” 42. Według 
badaczki takie zaakcentowanie służyło zaznaczeniu form użytych przez narratora. 

Przytoczony fragment bajki nr 8 ukazuje też zachowane powtórzenie, jakże 
typowe dla oralnego wykonania. Prócz pełnienia funkcji mnemotechnicznych oraz 
ułatwiania komunikacji 43 repetycja w drukowanych bajkach kolberga odgrywa 
jeszcze rolę semantyczną i estetyczną. etnograf w swojej edycji wprowadza powtó-
rzenie słów sugerujące nasilenie czynności nimi oznaczonych – np. w bajce nr 1:

i szed bardzo daleko [...]. [r 3]

i szed, i  s z e d  bardzo daleko [...]. [D 113]

W wersji drukowanej uwzględniona zostaje tym samym istotna cecha opowia-
dania. Powtórzenie, dzięki swoim cechom intonacyjnym w prozodii, wskazuje czy-
telnikowi możliwy sposób zrealizowania tekstu – głosem lub w wyobraźni 44. 

ostatnim sposobem kodowania dźwiękowości jest zastosowana przez etnografa 
interpunkcja. W XiX-wiecznej polszczyźnie następują zmiany 45 w przestankowaniu – 

41 P a w l a k, op. cit., s. Lii–Liii.
42 Ibidem.
43 Powtórzenie pozwalało słuchającym być na bieżąco z płynącą historią, a opowiadającemu dawało 

czas na namysł, co mówić dalej.
44 autorką opracowania podstawowego dla omawianego tematu, Prozodia języka polskiego (kraków 

1947), była m. D ł u s k a. książkę wznowiło PWn w 1976 roku.
45 Do najważniejszych zapisów prób reform ortografii polskiej w XiX w. należą dzieła: Rozprawy 

i wnioski o ortografii polskiej ogłoszone przez towarzystwo Przyjaciół nauk w 1827 r., następnie 
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z modelu retoryczno-intonacyjnego przechodzono wtedy do interpunkcji logiczno-
-składniowej 46. W swoim wstępie do Kujaw kolberg używa interpunkcji inaczej niż 
w Powieściach, co wynika m.in. z funkcji, jakie obie te części pełnią w monografii. 
W tekście autorskim badacza sposób przestankowania jest zgodny z uzusem i z za-
leceniami dla obiegu piśmiennego (egzekwowanymi w szkołach i powielanymi w dru-
kach). natomiast interpunkcja zastosowana w partiach fabularnych prezentuje się 
w druku już odmiennie: wyraźnie spostrzegamy pozorny chaos, który jest związany 
z wprowadzeniem wersji retoryczno-intonacyjnej, wynikającej w bajkach z próby 
zachowania ustnego charakteru wypowiedzi – wyrażonego m.in. wyliczeniowym 
układem tekstu, pozostawionymi powtórzeniami, formulicznością, eliptycznością, 
przewagą zdań współrzędnych. ten zabieg pozwalał na wierniejsze odtworzenie 
strumienia mowy, a na tym badaczowi zależało. Druk ludowych bajek kujawskich 
przypomina dzisiejsze transkrypcje nagrań terenowych z realizacji pierwotnej gło-
sowej, a w mniejszym stopniu projektuje głosowe wykonanie dla czytelników 47. 

Zaprezentowane analizy są cząstkowe i ograniczone do jednej monografii kol-
berga, można wszakże na ich podstawie pokusić się o ostrożne uogólnienie. Jego 
trzonem jest przekonanie, że zebrane przez XiX-wiecznego etnografa bajki ludowe 
są wielowymiarowym, zakodowanym zapisem niepowtarzalnego wykonania zreali-
zowanego przez informatora ludowego. Z szerokich badań nad dziełem kolberga 
wiadomo, że mimo stosowanych założeń i metod nie zawsze postępował on konse-
kwentnie przy edycji swoich zbiorów. Z jeszcze mniejszą dozą pewności można 
o tych założeniach mówić w przypadku Kujaw, które stanowią pierwszą pełną 
monografię regionalną tego autora – swe metody bardziej w niej on kształtował, niż 
wprowadzał w życie tak, jak w monografiach późniejszych. można wszakże dostrzec 
pewne tendencje, które, choć nie zawsze, to jednak wyłaniają się w wyniku analiz 
porównawczych. etnograf zwracał szczególną uwagę na rytmikę i melodię słów. 
Używał znaków interpunkcyjnych jako sygnałów różnej długości pauz i, ewentual-
nie, wysokości tonu. Stosował konwencje poetyckie wspomagające odzwierciedlenie 
prozodyjnego kształtu tekstu ustnego, co pomagało zaprezentować szerzej jego 
dźwiękowość. Wyzwaniem dla badacza stała się próba fonetycznego zapisu kujaw-
skiej gwary, którą uznawał on za jedną z ważniejszych cech regionu. kolberg nie 
pomijał też informacji pojawiających się poza brzmieniową warstwą przekazu. Co 
zaobserwował w mowie ciała, przekuwał w słowa, łącząc w ten sposób oraturę 
i literaturę w (nie zawsze) spójny przekaz.

Rozprawy i wnioski o ortografii polskiej przedstawione przez Deputację ortograficzną w 1830 r., 
później Gramatyka języka polskiego a. kryńskiego, która ukazała się w 1877 r., oraz zlecony przez 
ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego w 1891 r. Projekt ortografii polskiej w pod-
ręcznikach szkolnych. Więcej na ten temat – zob. E. P o l a ń s k i, Reformy ortografii polskiej – wczo-
raj, dziś, jutro. „Biuletyn Polskiego towarzystwa Językoznawczego” t. 60 (2004).

46 Zob. k. G ó r s k i, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Warszawa 1975, s. 236.
47 Przygotowanie tekstu z myślą o głośnej lekturze było w XiX w. praktykowane nierzadko; można 

też zauważyć znaczenie (potencjalnego) wygłoszenia dla organizacji tekstu pisanego. o problemach 
związanych z edycją i interpretacją XiX-wiecznych tekstów artystycznych zob. np. E. n o w i c k a, 
Czytać i słyszeć. (O tekście autografu „Księdza Marka” Juliusza Słowackiego). W zb.: Juliusz Sło-
wacki – poeta europejski. red. M. C i e ś l a - k o r y t o w s k a, W. S z t u r c, A. Z i o ł o w i c z. kraków 
2000.
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iZaBeLa kotLarSka adam mickiewicz University, Poznań

ViSUaLiSinG Story aS WritinG on oSkar koLBerG’S Work on FoLk teXtS

the subject of the paper are folk tales presented here as a complex and multilayer cultural palimpsest 
which combines orality and textuality, folk creation, and high culture conventions demonstrated in 
a work of a folklorist – collector and editor. the issue of diverse  understanding of fidelity of recording 
the folklore texts in the 19th c. is discussed here – as based on the analyses of field records the effects 
of spoken words transcriptions are reconstructed. the paper also accounts for many various per-
formative aspects (e.g. the character of situation, tone of voice and gestures), then it the specificity of 
the work of folklorist-editor who wanted to most generously offer the reader what he saw and heard. 
the article’s goal is finding the context of kolberg’s fables creation, namely all that accompanies telling 
the stories but lies outside the word. 

II-1.indd   198 2018-03-14   12:30:14



DOI:10.18318/pl.2018.1.11

RYSZARD ZAJĄCZKOWSKI Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

JÓZEF WITTLIN – NA SZLAKACH UCIECZKI I OCALENIA

Ukazujące się od lat dziewięćdziesiątych XX w. prace dotyczące Józefa Wittlina 
koncentrują się głównie na ponownym odczytaniu jego wierszy, esejów i powieści 
Sól ziemi, zwłaszcza że przez długi czas twórczość ta nie była publikowana ani 
omawiana. Znacznie mniejsza jest wiedza na temat faktów z życia pisarza, jego 
korespondencji, jak też szeregu tekstów pozostających do dziś w różnych archiwach. 
Tymczasem zapełnienie luk w tej dziedzinie wzbogaca w znakomitym stopniu obraz 
jego twórczości, daje jej pogłębione rozumienie, a także pozwala lepiej wczuć się 
w sytuację polskich twórców na emigracji.

Po drogach wojennej Europy

Z korespondencji Józefa Wittlina z Hermanem Kestenem 1 wynika, że na początku 
maja 1939 ten pierwszy zaczął przygotowywać się do kolejnej swojej wizyty w Abbaye 
de Royaumont 2, by 9 VII 1939 razem z Tymonem Terleckim wyjechać z Warszawy 3. 
Pobyt pisarza w tym miejscu, planowany na dłużej, trwał tylko około dwóch mie-
sięcy – zakłóciła go trudna sytuacja polityczna, złe samopoczucie, a przede wszyst-
kim wojna, która oznaczała brutalny i definitywny koniec beztroskiego pobytu 
w byłym opactwie. Kilkadziesiąt lat później Terlecki tak wspominał ów wyjazd: 

Niemcy już zbrojące się do napadu na Polskę przejechaliśmy razem z Wittlinem i w tej podróży, 
która właściwie rozstrzygnęła o losie jego i moim, zapamiętałem to zbiorowisko samolotów bojowych na 
Tempelhof, bo pociąg mijał lotnisko i samoloty stały gęsto ustawione jeden przy drugim. Wittlin, jak 

1 Hermann K e s t e n  (1900–1996) – niemiecki pisarz i wydawca. Wittlin poznał go pod koniec lat 
dwudziestych XX stulecia w Berlinie, gdzie Kesten pracował w Wydawnictwie Kiepenheuer, w któ-
rym Wittlin chciał opublikować Sól ziemi. Ponownie spotkał się z Kestenem w Paryżu w celu skon-
sultowania francuskiego tłumaczenia swej powieści, która miała się ukazać w holenderskiej oficy-
nie Allert de Lange. Zob. R. Z a j ą c z k o w s k i, Literatura i życie. O współpracy Józefa Wittlina 
z Walterem Landauerem i tłumaczeniach „Soli ziemi”. „Pamiętnik Literacki” 2016, z. 1.

2 Pierwszy wyjazd pisarza do Foyer d’Abbaye de Royaumont. Lieu de travail ou de repos destine aux 
artistes et intellectueles – jak brzmiała pełna nazwa tego miejsca – nastąpił jesienią 1938. Owocem 
tego pobytu był esej J. W i t t l i n a  Abbaye de Royaumont („Wiadomości Literackie” 1939, nr 27). 

3 30 V 1939 J. W i t t l i n  pisał do H. Kestena: „Od miesiąca czynię przygotowania do podróży, są 
jednak trudności (paszport), które jeszcze nie zostały przezwyciężone”. Z kolei w liście do niego 
z 21 VIII 1939 donosił: „Jestem już szósty tydzień w Royaumont – ale nie czuję się dobrze – z po-
wodu sytuacji politycznej mam bóle jelit”. Korespondencja odbywała się w języku niemieckim; 
cytaty są podane w moim tłumaczeniu. Wszystkie przywołane tu listy Wittlina do Kestena znajdu-
ją się w: Bibl. Monacensia w Monachium. Archiwum Hermanna Kestena. Korespondencja H. Ke-
stena z J. Wittlinem. 

Pamiętnik Literacki CIX, 2018, z. 1, PL ISSN 0031-0514
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zobaczył ten obraz, zbladł jak ściana. Przeczuł, że wojna jest nieuchronna, że wojna się zbliża i że my 
obydwaj unosimy, świadomie czy nieświadomie, nasze głowy z grożącej naszemu krajowi katastrofy 4.

Wittlin niecodzienną sytuację zastaną w podparyskim opactwie komentował 
krótkimi notatkami w pozostawionej w brudnopisie powieści Raptus Europae. 
W odniesieniu do swego położenia w Royaumont napisał: 

Byłem ostatnim gościem w Foyer – zostałem sam jeden z moimi lękami o was [tj. o żonę i córkę – 
R. Z.], z rozpaczą wśród tylu wspaniałych ruin – sam ruina, choć nie bardzo wspaniała. Wymiatają mnie 
stamtąd 5. 

Okres od wyjazdu z Abbaye de Royaumont do zaokrętowania się na statek 
płynący do Ameryki Wittlin zamierzał przedstawić właśnie we wspomnianym utwo-
rze. Był on projektowany zwłaszcza z myślą o córce, z chęci pozostawienia dla niej 
zapisu tej wyjątkowej historii. Miał utrwalić traumatyczne doświadczenia ludzi 
wyzutych nie tylko z rodzinnego domu, lecz także z Europy jako przestrzeni ducho-
wej. Raptus Europae nie uzyskał jednak nigdy skończonej postaci; nie wyszedł poza 
etap nieco uporządkowanego zbioru notatek. Szkic tekstu, który się zachował, 
Wittlin opracowywał wkrótce po przyjeździe do Ameryki 6 w oparciu o zapiski gro-
madzone od r. 1936, kiedy od kwietnia do lipca przebywał we Francji, poszukując 
francuskiego tłumacza Soli ziemi oraz pracując nad jej kolejnymi tomami. Rękopis 
Raptus Europae, choć nie jest pozbawiony walorów literackich, ma jednak przede 
wszystkim wartość dokumentacyjną, zwłaszcza w odniesieniu do lat 1936–1941. 
Z notatek pisarza wiadomo, że 1 IX 1939 wrócił on do Paryża 7 i tam podjął ener-
giczne działania w celu sprowadzenia rodziny (co udało mu się dopiero „około 
20 kwietnia 1940 roku” 8), w czym pomocy udzielił mu generał Władysław Sikorski. 

4 T. T e r l e c k i, Rozmowa o poezji. W: F. Ś m i e j a, Siedem rozmów o poezji. Toronto 1990, s. 18–19. 
5 J. W i t t l i n, Raptus Europae. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, rkps 1697, 

k. 41.
6 Informacja o pracy Wittlina nad tym utworem pojawiła się w memoriale „Koła Pisarzy z Polski”, 

wydanym prawdopodobnie w połowie maja 1942, adresowanym „Do Pana Ministra Informacji 
i Dokumentacji Stanisława Strońskiego w Londynie”. Zob. B. D o r o s z, Nowojorski pasjans. Polski 
Instytut Naukowy w Ameryce, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński. Studia o wybranych zagadnieniach 
działalności 1939–1969. Warszawa 2013, s. 190–191. 

7 Z listu do Landauera z datą 19 III 1940 można się dowiedzieć, że Wittlin mieszkał wówczas pod 
adresem: 54, rue de Bassano, Paris VIII e. Walter L a n d a u e r  (1902–1944), którego Wittlin poznał 
razem z Kestenem w Berlinie, był w latach 1933–1944 pracownikiem wydawnictwa Allert de Lan-
ge działającego w Amsterdamie. W wydawnictwie tym Wittlin w 1936 r. wydał Sól ziemi. Publikacji 
utworu towarzyszyła korespondencja Wittllina z Landauerem trwająca od 1936 do 1940 roku. Zob. 
Z a j ą c z k o w s k i, op. cit.

8 E. W i t t l i n - L i p t o n, Z dnia na dzień. Reportaż z modą w tle z czasów zawieruchy. Przeł. L. M a c-
M i l l a n. Toruń 2012, s. 138. W liście do M. Kridla z 2 XI 1941 J. W i t t l i n  pisał: „Czekałem na 
moją rodzinę 9 miesięcy, z czego trzy pierwsze były najgorsze, bo nie wiedziałem, czy żyje” (Bibl. 
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Archiwum Cyfrowe Józefa Wittlina; stąd pochodzą wszystkie cytowane 
tu listy Wittlina do Kridla). Żona i córka najpierw znalazły gościnę w Stawiskach u Iwaszkiewicza, 
a później dzięki staraniom Wittlina uzyskały wizy francuskie. Ich droga wiodła z Warszawy do 
Berlina, następnie dwa dni zatrzymały się u Stefana Askenazego w Brukseli, a stamtąd udały się 
do Paryża. „Przyjechały przez Belgię, ale miałem dla nich również i wizę włoską, czego nigdy nie 
zapomnę Pańskim rodakom, którzy w sposób naprawdę wzruszający szli mi na rękę i w Paryżu, 
i w Rzymie”– zauważył J. W i t t l i n  w liście do G. Mavera z 17 VII 1949 (zob. J. S t a r n a w s k i, 
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Wittlin współpracował też z założonym przez Mieczysława Grydzewskiego pismem 
„Wiadomości Polskie Polityczne i Literackie” 9, wydawanym dla sporej grupy polskich 
uciekinierów. W stolicy Francji mieszkali wówczas m.in. Słonimscy, Wierzyńscy, 
Sakowscy, Bormanowie i Stanisław Baliński, dla których miejscem spotkań stała 
się kawiarnia „Régence”. Kraj nad Sekwaną sprawiał wrażenie bezpiecznego: „Paryż. 
Zima 1940. Przekonanie, że Niemcy nie atakują, że siedzą cicho ze strachu przed 
potęgą Francji” 10. Stopniowo jednak napięcie rosło. Zaczęto rozdawać maski gazo-
we, a „9 czerwca 1940 r. tanki niemieckie ukazują się nad Sekwaną” 11. Gdy klęska 
Francuzów stała się oczywista, Wittlinowie, podobnie jak wielu Polaków i obywa-
teli innych krajów, chcieli przedostać się do Anglii. Dlatego rankiem 29 V przybyli 
do Biarritz, aby następnie z Saint-Jean-de-Luz popłynąć statkiem do Zjednoczo-
nego Królestwa. Pisarz zanotował wtedy ambiwalentne uczucia: radość w związku 
ze spotkaniem licznych uchodźców z Polski i znalezieniem się na krótko w „polskim” 
mieście, a zarazem przygnębienie z powodu panicznego egoizmu, który ogarnął 
uciekinierów. Stąd też literacki zamiar: 

Opisać popłoch i święty żar egoizmów – którym zapłonęli ludzie. Byli nieprzytomni jakby pijani 
miłością własną. Najlepsi przyjaciele przestawali się znać, nie poznawali siebie [...]. Ta miłość zaślepiła 
ich do tego stopnia – że nie widzieli najbliższych przyjaciół 12. 

Na angielski statek wojenny zaokrętowali się głównie alianccy żołnierze. Fakt, 
że Wittlinom nie udało się wyjechać do Anglii, stał się punktem zwrotnym w ich 
życiu. Było to „około 22 czerwca” 13. Dlatego nie przypadkiem francuska miejscowość 
nad Zatoką Biskajską tak często powraca we wspomnieniach pisarza. Od tego 
momentu rozpoczęła się dla całej rodziny półroczna wędrówka po Europie. Wittli-
nowie utrzymywali się po części z honorariów, jakie pisarzowi wypłacały zachodnie 
wydawnictwa za Sól ziemi, po części z pomocy charytatywnej (Stanisław Kot prze-

Listy Józefa Wittlina á1896–1976ñ do Giovanniego Mavera á1891–1970ñ. „Rocznik Biblioteki Nau-
kowej PAU i PAN w Krakowie” 2006, s. 556). 

  9 Była to pierwsza emigracyjna mutacja „Wiadomości Literackich”. Pismo, pod nominalną redakcją 
Zygmunta Nowakowskiego, stało się głosem piłsudczyków. Ukazywało się od 17 III do 23 VI 1940 
w Paryżu, gdzie związali się z nim skamandryci (tytułem odsyłało do „Wiadomości Polskich” wyda-
wanych w stolicy Francji w latach 1854–1861 pod redakcją Feliksa Wrotnowskiego, Juliana Klacz-
ki i ks. Waleriana Kalinki). Miało ono kontynuację w Londynie do r. 1944, gdy zostało zawieszone 
przez władze brytyjskie. Reaktywowano je w 1946 r. jako „Wiadomości”. 

10 W i t t l i n, Raptus Europae, k. 9.
11 Ibidem, k. 58–59. 
12 Ibidem, k. 27. 
13 Pisze o tym W i t t l i n - L i p t o n  (op. cit., s. 149): „Czekanie na okrętowanie przeciągało się w nie-

skończoność. Tymczasem niecierpliwy tłum gęstniał, a deszcz nie przestawał padać. [...] Wszyscy 
drżeliśmy, że na brytyjskich okrętach nie starczy miejsca, a nawet jeśli uda się na nie dostać, to 
uderzy w nie torpeda. Przede wszystkim jednak obawialiśmy się, że Niemcy dotrą do portu, jeśli 
czekanie potrwa zbyt długo. Nasze lęki okazały się uzasadnione, gdy trzeciego dnia, około 22 czerw-
ca, rozpętało się prawdziwe piekło. Okręty nie mogły już dłużej zwlekać. Najpierw do szalup zapako-
wano wojskowych z rodzinami i gdy wreszcie przyszła kolej na nas, oświadczono nam, że na statku 
nie ma już miejsca. Tłum napierał, ludzie krzyczeli, chcąc dostać się bliżej rozchybotanych łódeczek. 
W tym zamieszaniu rozgorączkowany polski żołnierz, ku skrajnemu przerażeniu moich rodziców, 
chwycił jedną (może dwie) ze skórzanych walizek ojca i cisnął bagażem w wodę, grzmiąc, że »nadba-
gaż jest niedozwolony«. Waliza (czy też walizy) zawierała szczegółowe notatki i szkice ojca do konty-
nuacji trylogii Powieść o cierpliwym piechurze, której Sól ziemi stanowiła zaledwie jedną część”. 
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kazał Wittlinowi sporą kwotę), a później też z zasiłków rządu londyńskiego. Aby 
uniknąć osadzenia w obozie internowanych w pobliskim Pau, Wittlinowie wraz 
z grupą polskich urzędników i wojskowych z Saint-Jean-de-Luz pojechali samo-
chodem ciężarowym Polskiego Czerwonego Krzyża do Lourdes (była to wówczas 
baza przerzutowa do Hiszpanii, skąd Polacy podejmowali próby przedostania się 
do wojsk polskich na Zachodzie lub opuszczenia Europy 14), gdzie przybyli około 
10 VII. Zjawiła się tam elita polskiego uchodźstwa: arystokracja polska, prymas 
August Hlond, Wierzyńscy, Paczkowscy, Micińscy... Odbywały się nawet wieczory 
literackie, organizowane przez Wacława Grzybowskiego (niedawnego ambasadora 
Polski w Moskwie). Pobyt ten Wittlin wspominał ze szczególnym sentymentem 
w liście z 11 IX 1958 do Jana Winczakiewicza: 

Znam bardzo dobrze strony, w których Państwo spędzili wakacje. Cały lipiec i początek sierpnia 
1940 r. spędziłem z rodziną sprowadzoną z Polski – w Lourdes. Było to wtedy brudne, przepełnio- 
ne uchodźcami różnych narodowości i kondycji i wygłodzone [miasteczko]. A jednak od groty na wzgó-
rzu Massabelle szła nadzieja na ocalenie. W tym samym czasie przebywał w Lourdes Franz Werfel, 
autor najpiękniejszej chyba książki o św. Bernadecie. Zna ją Pan. Na pamiątkę owego pobytu naszego 
w Lourdes i wszystkiego, co było potem, moja córka otrzymała przy bierzmowaniu, tu w Nowym Jorku, 
trzecie imię Bernadetty. Niechaj to drogiego Pana nie dziwi. Ona zna i czuje swoje pochodzenie 15. 

W lecie 1940 Wittlinowie przyjechali do Nicei, zaproszeni przez daleką kuzyn-
kę pisarza, która prowadziła tam pensjonat. Miasto było niemal idylliczne: „Bez 
smrodu benzyny. Urocza cisza. Dorożki z rozpiętymi baldachimami. Frywolni 
dorożkarze” 16. W Nicei znaleźli się też liczni Polacy, których wojna zastała na Za-
chodzie i którzy nie zdołali ewakuować się do Anglii – m.in. Zdzisław Czermański 
oraz dyplomata Ignacy Matuszewski z żonami (żoną Matuszewskiego była Halina 
Konopacka), Samuel Tyszkiewicz, Marian Dąbrowski (dziennikarz, największy 
potentat prasowy okresu międzywojennego, poseł na Sejm II RP) Tadeusz Katel-
bach, Aleksander Heiman-Jarecki. To miejsce i czas tak wspominała Maria Dani-
lewicz-Zielińska: 

Poznałam Wittlinów w lipcu 1940 w Nicei, na Riwierze, w przepychu lata, które – jak słoneczny 
wrzesień 1939 – kojarzy się we wspomnieniach z najczarniejszymi okresami wojny. Uchodźcy wojenni, 
którym nie udało się ewakuować do Anglii w czerwcu, miotali się między granicą hiszpańską, Marsylią 
i granicą włoską w nadziei wydostania się z Francji, zanim załamie się fikcja określana nazwą „zone 
libre” Petein’a. [...] Byliśmy ślepi na piękno krajobrazu, bez pieniędzy, w stałym poszukiwaniu dachu 
nad głową i groszowych zarobków. [...] Brak żywności dawał się odczuwać dotkliwie; przed sklepikami 
w starej Nicei stało się w kolejkach przez długie godziny; brudny łamany ryż sprzedawany na poślad 
dla drobiu bywał często podstawą posiłków. [...] Było to jedno wielkie i jak najbardziej autentyczne 
„czekanie na Godota”, co w przekładzie na prozę znaczyło – wizy, umożliwiające opuszczenie Francji. 
Nie przychodziły. [...] Jeden tylko człowiek (a w tym kontekście „człowiek” ma pełną pozytywną wartość 
tego terminu) nie załamał się, bladł może tylko i mizerniał. Był nim Wittlin. Obserwowaliśmy go z po-
dziwem, posądzając naprzód o niedocenianie grozy sytuacji, to znów o żelazną siłę woli. A on – był po 
prostu sobą, jakimś rezerwuarem spokoju i franciszkańskiej dobroci 17. 

14 Sporo informacji na temat sytuacji Polaków na terenach podległych rządowi Vichy zawiera artykuł 
A. N o s s o w s k i e j  Z dziejów pomocy polskim żołnierzom i uchodźcom przebywającym we Francji 
w czasie II wojny światowej („Słupskie Studia Historyczne” nr 16 á2010ñ). 

15 Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Korespondencja J. Wittlina z J. Winczakie-
wiczem, sygn. 4154. 

16 W i t t l i n, Raptus Europae, k. 47. 
17 M. D a n i l e w i c z - Z i e l i ń s k a, Prozaik czy poeta? „Wiadomości” 1973, nr 50. 
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Wittlin chciał tu zostać, ale za namową ministra Matuszewskiego, a przede 
wszystkim – Kazimierza Wierzyńskiego oraz Kestena, podjął decyzję, by jechać dalej. 
Dzięki tzw. l’orde militaire (rozkazowi wyjazdu do Vichy) udało mu się zdobyć doku-
menty potrzebne, by opuścić Francję 18. Później, obawiając się, iż trafi do obozu 
pracy, ukrywał się przez krótki czas w angielskim szpitalu w Marsylii 19. Wreszcie, 
po otrzymaniu prawa pobytu w Chinach, Wittlinowie mogli dostać wizę tranzytową 
do Portugalii 20. Wtedy właśnie, w październiku 1940, nastąpiła ich „Ucieczka 
z Francji. Podróż koleją Nicea–Tuluza” 21, skąd odbyli ponowny przejazd do Lourdes, 
a potem do hiszpańskiej granicy, którą przekroczyli w Canfranc 23 X 22. Ostatnim 
miejscem postoju we Francji było Biarritz. 12 VI 1970 Wittlin pisał do Zygmunta 
Haupta: 

Czytałem z przyjemnością Pańskiego Diabła baskijskiego – ale nasze doświadczenia wojenne z Ba-
skami były raczej dobre. Gdy byliśmy w Biarritz, a Niemcy już tam się zbliżali i trzeba było wiać, tam-
tejsza ludność, bardzo życzliwie usposobiona wobec Polaków, okazała nam wiele pomocy i serca. 
Pewna episjerka chciała nawet „przechować” na czas wojny naszą córeczkę i zaopatrzyła nas gratisowo 
na drogę. Po wojnie prosiłem znajomą Francuzkę, żeby ją odnalazła i oddała jej od nas upominek. Była 
z nią wzruszająca korespondencja 23.

Pierwszy postój w Hiszpanii miał być w Saragossie. Tu jednak zdarzyła się 
niemiła niespodzianka. Tak opowiada o wydarzeniu córka pisarza: 

Nazwisko mojego ojca widniało na liście poszukiwanych, ponieważ, chyba poprzez PEN Club, 
podpisał on protest po śmierci Federica Garcii Lorki, a za to groziło nawet rozstrzelanie. Oto znamien-
ne zapamiętane przez mnie zdarzenie: chcieliśmy przenocować w Saragossie i najpierw dali nam klucze 
od pokoju, a potem popatrzyli na listę i kazali je oddać, tłumacząc, że nie mają wolnych miejsc (mój 
ojciec miał w paszporcie legitymację PEN Clubu podpisaną przez Romain Rollanda). W tym przypadku 
nie chodziło o pochodzenie mojego ojca (generał Franco nie prześladował Żydów), tylko o jego poglądy 24.

18 Pomoc w tym okazał Varian F r y  (1907–1967) amerykański dziennikarz, który w czasie drugiej 
wojny światowej kierował siecią pomocy dla uchodźców. Umożliwił przyjazd do USA wielu artystom. 

19 Ten mało znany epizod J. W i t t l i n  wspominał w liście do J. Sakowskiego 19 VIII 1951 (pomylił 
jednak miesiąc pobytu w Marsylii – zapewne był to lipiec lub sierpień): „Tak, Mój Kochany – pamiętam 
naszą wspólną Marsylię [...], chociaż był to miesiąc maj w r. 1940 – gdzie musiałem się ukrywać 
przez parę dni w angielskim szpitalu” (Bibl. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Cyfrowe Archiwum Jó-
zefa Wittlina). Wyjaśnienie tych okoliczności i ówczesną sytuację Polaków we Francji J. W i t t l i n 
opisał po przybyciu do Nowego Jorku: „Muszę powiedzieć, że w czasie mojego pobytu w poczerwcowej 
Francji, postępowano z Polakami na ogół oględnie, a do tzw. obozów pracy, ustanowionych w połowie 
września 1940 r. brano tylko tych, którzy korzystali z zasiłków francuskich instytucji opieki 
społecznej. Najgorzej było w Tuluzie, gdzie urządzano na ulicach obławy na Polaków płci męskiej 
i w wieku mniej więcej wojskowym, słynne pociągi marsylskie skłaniały naszych ludzi do najbardziej 
wymyślnych forteli. Ludzie mniej pomysłowi siedzieli w domu i nie pokazywali się na ulicy. 
Wszystko to było mocno upokarzające i niewesołe” (Wieczyste skarby kultury polskiej. „Nowy Świat” 
1941, nr z 6 IV). 

20 Pomocny był tu Adolf Kon – postać dość tajemnicza: Honorowy Konsul Haiti, używający też jeszcze 
kilku innych nazwisk i tytułów. 

21 W i t t l i n, Raptus Europae, k. 49.
22 Zob. ibidem, k. 30: „Opuszczaliśmy Francję, gdy stary Petain spotykał się z Hitlerem w Montoire” – 

spotkanie to odbyło się właśnie 23 X 1940. 
23 Bibl. Uniwersytetu Rzeszowskiego. Cyfrowe Archiwum Józefa Wittlina. Korespondencja Z. Haupta 

i J. Wittlina.
24 „Mój ojciec żył pisaniem, ono go pochłaniało”, Z E. Wittlin-Lipton rozmawia W. S. W o c ł a w. W zb.: 

Etapy Józefa Wittlina. Red. W. L i g ę z a, W. S. W o c ł a w. Kraków 2014, s. 242–243.
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Następnie Wittlinowie udali się do Madrytu (gdzie przebywali przez tydzień 
w Pensión Mora), a stamtąd do Lizbony. Do stolicy Portugalii dotarli 31 X, jak 
świadczy wzmianka w liście do Kestena 25. Znajdowało się tam wielu Polaków pra-
gnących wyjechać za ocean. W czasie oczekiwania na wizę amerykańską córka 
Wittlina dostała zapalenia wyrostka i musiała poddać się operacji 26. Wittlinowie 
pozostawali wówczas na utrzymaniu Rządu RP na Uchodźstwie z siedzibą w Lon-
dynie, ale wsparcie finansowe wpływało nieregularnie. Bardzo pomocny okazał się 
Kesten – m.in. wystarał się on o umieszczenie nazwiska Wittlina na liście Thoma-
sa Manna z ramienia American Rescue Committee, która to organizacja gwaran-
towała zaopiekowanie się uchodźcami i słała im wsparcie. Dzięki zapobiegliwości 
Kestena otrzymali Wittlinowie 8 I 1941 upragnione wizy amerykańskie i bilety 
okrętowe. 13 I 1941, w ostatnim do niego liście przed odpłynięciem do Nowego 
Jorku, Wittlin złożył bardzo osobiste wyznanie: 

Moje uczucie lęku przed Ameryką jest mimo wszystko duże – nie mam pieniędzy, nie mówię po 
angielsku, jestem stary i zmęczony. Ale trzeba też coś zostawić Bogu, i byłby to grzech w ratowaniu 
mojego dziecka, gdybym nie ufał łasce Bożej. 

Wreszcie przyszedł traumatyczny, pełen niepewności dzień opuszczenia Euro-
py utrwalony w notatce: 

17 I 1941 S.S. „Siboney”. Lizbona – zdechła mewa na Tagu – symbol Europy. Unikanie spojrzenia 
na pas ratunkowy zawieszony nad moim łóżkiem. Boję się patrzeć na napisy wskazujące na wyjście na 
pokład, skąd jest Boat Embaracation. Strach przed dzwonem, na którego dźwięk wszyscy mają wyjść 
na pokład. Grozę podnoszą pozory salonów, haków, eleganckich klatek schodowych. Wszystko się 
kołysze. Na pokładzie w obliczu bałwanów groza się zmniejsza 27. 

Na następnej stronicy manuskryptu Wittlin dodał: 

Odjazd z Lizbony: Nie pierwszy to raz zdejmują trap z okrętu odpływającego z emigrantami, ale 
17 I 1941, gdy „Siboney” wolno, ledwo dostrzegalnie odpływał od Cais Rocha, mieliśmy wrażenie, że jest 
to coś nieodwracalnego, coś jakby odcięcie pępowiny od łona matki. Patetyczność tego momentu. Jesz-
cze 1/2 godziny widzieliśmy ludzi na wybrzeżu, którzy nas żegnali, ale my należeliśmy już do innego 
świata – do Nowego. Jeszcze telefonowaliśmy ze statku w porcie do miasta. Mijaliśmy Belem 28. 

25 2 XI 1940 J. W i t t l i n  pisał do H. Kestena: „Od trzech dni jestem w Lizbonie, gdzie udało mi się 
dotrzeć z Nicei po trudnych perypetiach z moją żoną i córką. Przybyłem tu przymuszony przez 
telegram od Pana i Pana Schneidermanna, wysłany do mnie stąd do Nicei”.

26 Okres ten wspominała H. W i t t l i n  w wywiadzie udzielonym A. F r a j l i c h - Z a j ą c, noszącym 
tytuł Skamandryci w Nowym Jorku (maszynopis został mi udostępniony przez A. Frajlich-Zając): 
„Tam już było trochę przyjaciół: Malczewscy, Czermańscy. I jeszcze Wierzyńscy mieszkali u Państwa 
Strzeleckich. Tak, że już było całe grono znajomych [...]. Mieszkaliśmy najpierw w kosztownym 
hotelu, potem w mniej kosztownym pensjonacie, a potem mieliśmy tzw. pokój przy rodzinie i tam 
byliśmy do końca. Właściwie najgorsze przeżycie emigracji, nim dostaliśmy się do Ameryki, to była 
niespodziewana choroba mojej córki, która nagle w nocy dostała ostrego zapalenia ślepej kiszki. 
I trzeba było – to było przed antybiotykami – operować ją natychmiast. Ja nie miałam telefonu, 
więc pobiegłam o drugiej w nocy do znajomych, uchodźców. Ci ludzie byli zamożni, mieli telefon, 
polecili mi lekarkę. Kiedy wróciłam do domu, znalazłam w torebce dwa tysiące eskudów, których 
przedtem tam nie było. Więc właściwie, jeżeli ludzie wierzą, że kiedy Pan Bóg chce pomóc, przysy-
ła dobrego człowieka... To tak się stało”.

27 W i t t l i n, Raptus Europae, k. 19. 
28 Ibidem, k. 20. 
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Wittlinowi nie chodzi jednak tylko o suche fakty. Próbuje zrozumieć ich głębszy 
sens, osadzić je w historii zbawienia, nadać im biblijny rozmach, gdyż Raptus Eu-
ropae miało być „próbą legendy” 29. Dlatego swój los ocaleńca pisarz odczytuje 
w kategoriach historii Noego: 

Właściwie to jest podłe uczucie – widzieć dookoła siebie zagładę – a samemu być ocalonym. Jaką 
wartość ma dla Noego zatopiony świat? Czy warto jeszcze żyć na świecie, który już nie istnieje. Wstyd 
być „lepszym człowiekiem”, mieć względy na statku, podczas gdy cała ludzkość ginie w męczarniach. 
Czy te męczarnie nie wywyższają grzeszników, nikczemników, łotrów ponad spokojnego i „sprawiedli-
wego”, który ma czyste sumienie? Jakże się znalazł Noe wobec ogromu ich cierpień? Czy nie obudziło 
się w nim poczucie ludzkiej solidarności? 30 

W Nowym Jorku

Pod koniec stycznia lub 1 II 1941 Wittlinowie przypłynęli do Nowego Jorku 31. 
W porcie czekali na nich m.in. Kestenowie oraz dziennikarz Peter Yolles, redaktor 
„Nowego Świata”. Pomoc pisarzowi i jego rodzinie zaoferowały zwłaszcza osoby 
związane z nowojorską prasą polonijną, np. Maksymilian Węgrzynek, biznesmen 
i wydawca „Nowego Świata”, czy Szymon Kamiński, redaktor „Robotnika”. Duże 
znaczenie dla Wittlinów miało także stypendium rządu londyńskiego otrzymywane 
za pośrednictwem Polish Information Center. List powitalny do Wittlina wystosował 
5 II Arthur P. Coleman 32, który też potem zadbał o zaistnienie pisarza i jego twór-
czości w środowisku amerykańskim. 

Podróż do Ameryki była trudna. Wittlinowie przypłynęli do Hoboken, omijając 
Ellis Island (dlatego pisarz później wspominał, że nie zobaczył Statuy Wolności). 
Wynajęto im pokój ze wspólną łazienką przy 69 Ulicy, niedaleko Central Parku 33. 
Wkrótce jednak, ponieważ Wittlin nie znosił hałasu, rodzina przeniosła się do nie-
wielkiego domku w Nyack, około 40 km od Manhattanu. Po niezbyt długim pobycie 
w tym miejscu Wittlinowie osiedlili się w Riverdale (w zacisznym porcie Bronxu nad 
rzeką Hudson), przy Independence Avenue. Ich sąsiadkami były dwie starsze ko-
biety z Południa, z którymi konwersacje stały się dla Wittlina początkiem nauki 
angielskiego. Stąd jakiś czas później przenieśli się do dwupokojowego mieszkania 
w tej samej okolicy, przy 5400 Fieldston Road, lokal 43C 34. Był to już ostatni adres 
pisarza w Ameryce. 

Pierwszą wizytę w Nowym Jorku Wittlinowie złożyli w redakcji „Nowego Świata”, 

29 Ibidem, k. 92. 
30 Ibidem, k. 64.
31 W prasie polonijnej fakt ten przeszedł bez echa (podczas gdy pisano o przybyciu Wierzyńskiego 

i Tuwima). Daty przypłynięcia do Nowego Jorku nie ma również w korespondencji pisarza. 
32 Był to pierwszy Amerykanin niesłowiańskiego pochodzenia, który w 1925 r. otrzymał doktorat ze 

slawistyki, a w r. 1928 został mianowany wykładowcą Uniwersytetu Columbia; poświęcił się na-
uczaniu języka polskiego i tłumaczeniom.

33 Pierwsze miejsce pobytu tak opisuje W i t t l i n - L i p t o n  (op. cit., s. 221): „Zabrano nas do ty-
powej nowojorskiej kamienicy przy Sześćdziesiątej Dziewiątej Zachodniej pod numerem 62, pomiędzy 
alejami Central Park West i Columbus. Pokój z alkową na parterze, gdzie się zatrzymaliśmy, był 
ciemny, ale ciepły, a w łazience na końcu korytarza nie brakowało gorącej wody. Pobliski Central 
Park przywitał nas szarymi, w przeciwieństwie do europejskich rudzielców, wiewiórkami”. 

34 Zob. ibidem, s. 256–257.
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z którym autor Soli ziemi nawiązał współpracę, zamieszczając na jego łamach swo-
je artykuły. Sytuacja Wittlina była jednak od początku bardzo złożona, od razu 
bowiem wszedł w elitarne środowisko, skupiające ludzi polityki i kultury, pisarzy 
polskich i zagranicznych 35:

W czasie wojny znaleźli się [...] [w amerykańskiej metropolii] liczni pisarze i artyści języka niemiec-
kiego z Austrii, Węgier i Niemiec. Było to bardzo specyficzne środowisko, jakby dalszy ciąg monarchii 
habsburskiej i Niemiec weimarskich, z takimi nazwiskami, jak: Hermann Broch, autor Śmierci Wergi-
lego, czy Béla Bartók 36. 

Wittlin uczestniczył w życiu kulturalnym Polonii, biorąc udział w wieczorach 
autorskich, w rozmaitych wydarzeniach literackich oraz licznych spotkaniach. 
Ukazywały się także jego teksty publicystyczne i utwory poetyckie. Jednym z pierw-
szych wystąpień pisarza (przedstawianego przez „Nowy Świat” jako „oficjalny polski 
kandydat do Nagrody Nobla”), które miało miejsce 25 II 1941 w Kole Polskim w No-
wym Jorku 37, był wykład Wieczny skarbiec kultury polskiej, poświęcony głównie 
znaczeniu twórczości Mickiewicza dla Polaków 38. 15 V Wittlin przemawiał jako 
reprezentant Polski na bankiecie inauguracyjnym Europejskiego PEN Clubu w Ame-
ryce 39. 22 V wygłosił mowę otwierającą przyjęcie powitalne w International Insti-
tute na Brooklynie, wydanym z okazji przyjazdu Juliana Tuwima. W podobnej roli 
wystąpił 5 VI, gdy Polski Klub przy Uniwersytecie Columbia urządzał przyjęcie 
z racji przybycia Wierzyńskiego. Wkrótce w Klubie tym odbyły się serie wykładów 
poświęcone współczesnej literaturze polskiej. Zainaugurował je Wittlin wystąpie-
niami 7, 8, 9 i 10 VII 1941. Na spotkaniu zorganizowanym przez The National Arts 
Club 28 XI tegoż roku wygłosił z kolei przemówienie o Soli ziemi podczas śniadania 
ku czci autorów zagranicznych, których książki zostały opublikowane w Ameryce. 
Dzień później w Konsulacie Generalnym na Manhattanie odbyła się Wieczornica 
Literacka z udziałem Wittlina, Tuwima oraz Jana Lechonia (było to pierwsze pu-
bliczne wystąpienie Koła Pisarzy z Polski, zapowiadające ich wspólną działalność), 
a 1 XI 1941 ukazało się inauguracyjne wydanie „Tygodniowego Serwisu Literackie-
go Koła Pisarzy z Polski”, który od numeru 6, czyli od 10 XII wychodził jako „Tygo-
dniowy Przegląd Literacki Koła Pisarzy z Polski” 40. Oba periodyki, o niewielkiej 

35 N. T a y l o r - T e r l e c k a, Józefa Wittlina pierwsze kroki na Nowym Kontynencie. W zb.: Literatura 
polska obu Ameryk. Studia i szkice. Seria 1. Red. B. N o w a c k a, B. S z a ł a s t a - R o g o w s k a. 
Katowice–Toronto 2014.

36 Cz. M i ł o s z, Mój Wittlin. „Dekada Literacka” 2001, nr 5/6, s. 75. 
37 Siedziba Koła Polskiego była w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku pod adresem 151 E 

67 St. 
38 Na początku J. W i t t l i n  z dumą wyznał to, co często powtarzał: „Mam zaszczyt należeć do starej 

rodziny, której protoplastą był Mikołaj Rej z Nagłowic. Jestem, a przynajmniej czuję się, ubogim 
krewnym tej literatury”. Jego słowa zostały opublikowane w nowojorskim „Nowym Świecie” (1941, 
nr z 6 IV). Prawdopodobnie jeszcze wcześniej pisarz wystąpił na spotkaniu z Polonią, na którym 
zaprezentował esej Płaszcz (o czym wspomina H. W i t t l i n  w przywoływanym już tu wywiadzie). 
Czas i miejsce tego wystąpienia trudno jednak ustalić. 

39 Przemówienie Wittlina do Polaków w kraju z wieczerzy PEN Clubu w New Yorku. „Nowy Świat” 1941, 
nr z 22 V. Organizację tę założył znany francuski pisarz, Jules Romains (1885–1972), a Wittlin 
zasiadał w jej prezydium. 

40 „Tygodniowy Przegląd Literacki Koła Pisarzy z Polski” ukazywał się pod takim tytułem do końca 
1942 roku. Jego kontynuacją był „Tygodnik Polski”, którego pierwszy numer nosi datę 10 I 1943, 
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objętości, drukowane na powielaczu, miały głównie charakter literacki, a ich celem 
było dostarczanie materiałów dla polskich redakcji prasowych w Stanach Zjedno-
czonych. Wittlin od początku był w składzie redakcyjnym 41. Był też nadał publicy-
stą „Nowego Świata” oraz „Robotnika Polskiego”, gdzie zamieścił szereg różnych 
tekstów, które nigdy nie zostały przedrukowane 42. 3 VIII 1941 Coleman z satysfak-
cją i nadzieją witał poetę na łamach „Saturday Review of Literature”. Pisał m.in. 

Człowiekowi pokroju Wittlina, który przywykł życie traktować jako odyseję pełną ślepych, a przecież 
celowych zmagań, przeraźliwe zdarzenia wstrząsające światem nie wydają się niczym niezwykłym. 
Patrzy on na nie z wyżyn swojej prawie mnisiej abnegacji, do której doszedł przez lata studiując Home-
ra i Biblię, wmyślając się w życie św. Franciszka z Asyżu. [...] Należy się spodziewać, że Wittlin znajdzie 
w Nowym Jorku oazę milczenia, że dokończy tutaj właśnie Powieść o cierpliwym piechurze, a także 
stworzy wielkie dzieło na temat „wędrówki ludów” dwudziestego wieku. Nikt nie posiada lepszych po 
temu kwalifikacji niż Wittlin, ponieważ kocha i zna Europę na wylot i wierzy niezłomnie w „europeizm”, 
może ponadto pokazać Ameryce, dość sceptycznej w tej chwili, dobro i piękno kryjące się na dnie tego 
wyświechtanego pojęcia 43. 

Prognozy Colemana nie w pełni się ziściły. Już w 1942 r. współpraca Wittlina 
z „Nowym Światem” wyraźnie osłabła, później zaś zupełnie zanikła 44. Było tak 
zresztą nie tylko w jego przypadku. Systematycznie publikowany w tym periodyku 
w latach 1941–1942 „Niedzielny Dodatek Literacki”, prowadzony przez Koło Pisarzy 
z Polski, najpierw utracił najbardziej rozpoznawalnych autorów (Lechonia, Tuwima, 
Wierzyńskiego i Zenona Kosidowskiego), a od 1943 r. w ogóle przestał się ukazy-
wać 45. Wittlin (mimo chorób) nie zrezygnował jednak z udziału w życiu literackim. 
Doznawał często stanów depresyjnych, ale występował na wieczorach literackich, 

a ostatni 22 VI 1947 (gdy pismo zostało zamknięte z powodu trudności finansowych). W roli no-
minalnego redaktora występował T. Szybel. Tygodnik był subsydiowany przez amerykańskie koła 
polonijne oraz Ministerstwo Informacji polskiego rządu emigracyjnego Władysława Raczkiewicza 
w Londynie i popierał jego politykę. Początkowo Wittlin był w redakcji tego periodyku (obok Lecho-
nia, Kosidowskiego i Wierzyńskiego), jednak rosnące różnice zdań między nim a Lechoniem spo-
wodowały, że w końcu tylko ten ostatni go prowadził, a Wittlin ostatecznie wycofał się od września 
1943 (od numeru 37). Niemniej współpraca wspomnianych pisarzy zaowocowała utworzeniem 
w latach czterdziestych w Nowym Jorku drugiego po Londynie polskiego ośrodka literackiego za 
granicą. Zob. J. Ś w i ę c h, Literatura polska w latach II wojny. Wyd. 6, 2 dodruk. Warszawa 2010, 
s. 326–328, 386, 448, 473, 572. 

41 Zob. I. J. K a m i ń s k i, Wittlin z kresów. W: Polska literatura emigracyjna. Red. W. B i a ł a s i e- 
w i c z. Lublin 1983, s. 143–150. 

42 Wśród nie przedrukowanych nigdy tekstów pisarza są wiersze i eseje publikowane w „Nowym 
Świecie”. Utwory poetyckie to: Ból drzewa (1941, nr z 12 IV), Matka żegna jedynaka (1941, nr z 8 VI), 
Oda na cześć mowy i poezji polskiej (1941, nr z 14 XII), Pieśń wigilijna o Mickiewiczu (1941, 
nr z 21 XII), Tren XX (1942, nr z 13 XI). Eseje zaś to: Wieczyste skarby kultury polskiej  
(1941, nr z 6 IV), Dokąd chciałbym wrócić? (1941, nr z 23 XI), Gorzkie uświadomienie. O twórczości 
w kraju i na emigracji (1941, nr z 30 XI), O „Soli ziemi” (1941, nr z 28 XII). 

43 Streszczenie wypowiedzi Colemana ukazało się w artykule A. P. Coleman o Wittlinie („Wiadomości 
Polskie” 1942, nr 98). 

44 Bodaj ostatni tekst J. W i t t l i n a  na łamach „Nowego Świata” (1943, nr z 10 I, s. 13, 20) to re-
cenzja z polskiego przedstawienia w Nowym Jorku: Jeszcze o „Pastorałce”. Również ten tekst nigdy 
nie został przedrukowany.

45 Jednak wsparciem dla działań polskich pisarzy był z pewnością założony w 1942 r. w Nowym 
Jorku Polski Instytut Naukowy w Ameryce. Zob. D. S. W a n d y c z, Polski Instytut Naukowy 
w Ameryce. W trzydziestą rocznicę 1942–1972. Nowy Jork 1974.
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które były dla niego źródłem dochodu. Przez cały czas swego pobytu w Stanach 
Zjednoczonych dzięki zapobiegliwości żony spotykał się też z polskimi pisarzami – 
Lechoniem, Tuwimem i Wierzyńskim, a także z Anną i Marianem Kisterami, którzy 
w Nowym Jorku prowadzili wydawnictwo „Roy Publishers” 46. To polskie towarzystwo 
niejednokrotnie spędzało wakacje w Hunter, niewielkim mieście około 200 km od 
Nowego Jorku na terenach Gór Catskill. Wittlina zapraszano też na liczne spotkania 
organizowane przez amerykańskie środowisko literackie, na których jednak nie czuł 
się dobrze. W dodatku nie chciał uczyć się angielskiego, co, oprócz zamieszkiwania 
na peryferiach Nowego Jorku, pogłębiało jego izolację. Mimo to odnosił pewne suk-
cesy. O największym z nich pisał 18 III 1949 do Aleksandra Janty-Połczyńskiego, 
charakteryzując amerykańską recepcję swej książki, opublikowanej 30 IX 1941 
w oficynie „Sherdian House” 47: 

W roku 1941 – przed samym przystąpieniem Ameryki do wojny – przedrukowano tu londyńskie 
u Mettirera wydanie tłumaczenia Soli ziemi. Moment był nieszczególny (październik 1941) – ale nawet 
moi najzawistniejsi koledzy musieli przyznać, że chyba żadna polska książka od czasu Chłopów nie była 
tak gorąco przyjęta przez krytykę w Ameryce i tak szeroko omawiana. Pisał o niej i Tomasz Mann, 
i najwybitniejsi dziś krytycy powieści: Alfred Kazin (w „Herald Tribune”) i Charles Neider (ten od Toma-
sza Manna i Kafki), a chociaż sprzedano jej zaledwie 3000 (taki był nakład, a w Anglii były dwa wydania) 
– otrzymałem za nią w r. 1943 – jako pierwszy Polak – nagrodę Art and Letters Grant – 1000 dolarów, 
co było dla mnie zupełną niespodzianką i co przedstawiciele ówczesnego rządu w Londynie uznali za 
sukces narodowy. Byli też obecni na uroczystej ceremonii 48.

Różnego rodzaju zaangażowania literackie Wittlina wynikały z faktu, że był on 
zdeterminowany, aby również na wygnaniu pozostać pisarzem, choć oczywiście 
okazało się to dla niego o wiele trudniejsze niż w Polsce. Warto także pamiętać, że 
uczestniczył aktywnie w wydaniu dwóch opracowań zbiorowych. Najpierw wraz 
z Manfredem Kridlem i Władysławem Romanem Malinowskim 49 przygotował anto-
logię polskiej myśli demokratycznej For Yours Freedom and Ours Democratic Heritage 
in Poland (New York 1943), z Epilogiem własnego autorstwa, w którym m.in. zwalczał 
amerykańskie stereotypy o Polakach (np. zarzut antysemityzmu). W roku 1951 
wspólnie z Kridlem i Miłoszem wydał z kolei księgę pamiątkową Adam Mickiewicz: 
Poet of Poland. A Symposium (opublikował tam artykuł o Panu Tadeuszu). Ponadto 
w The Torch of Freedom. Twenty Exiles of History (New York 1943) zamieścił szkic 
o Kościuszce 50. Drukował także teksty w „Saturday Review” (1942, nr 4; 1947, nr 24) 

46 „Roy Publishers” to emigracyjna kontynuacja działającego w Warszawie w latach 1924–1939 To-
warzystwa Wydawniczego „Rój”, którego współwłaścicielem i dyrektorem był M. Kister.

47 Obszerna anglojęzyczna recenzja książki Wittlina, autorstwa Z. J. S ł u s z k a: Tale of the Unknown 
Polish Soldier, ukazała się w „Nowym Świecie” (1941, nr z 5 X). 

48 Bibl. Narodowa w Warszawie. Archiwum Aleksandra Janty-Połczyńskiego, sygn. III 12975, mf. 112262 
(stamtąd pochodzi również następny cytowany tu list). Fragment Soli ziemi w tłumaczeniu na 
angielski: The Emperor and the Devil in „Heart of Europe”, był też opublikowany w Antology of 
Creative Writing in Europe 1920–1940 (Ed. K. M a n n, H. K e s t e n. New York 1943). Dwa lata 
później książka ukazała się także w Filadelfii. 

49 Władysław Roman M a l i n o w s k i  (1909–1975) był polskim dziennikarzem i politykiem socjali-
stycznym, przewodniczącym Komitetu Zagranicznego PPS w Stanach Zjednoczonych, w okresie 
drugiej wojny światowej szefem pisma i wydawnictwa „Poland Fights”, popularyzującego w USA 
wiedzę o Polsce.

50 Oryginał polski opublikowano w drukowanym w Londynie miesięczniku „Nowa Polska” w 1944 roku.
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i w „Books Abroad” 51. Współpracując od r. 1950 z Radiem Wolna Europa, przygo-
tował około 70 felietonów radiowych, tyleż audycji poświęconych głównie polskiej 
literaturze emigracyjnej oraz kilkadziesiąt recenzji ze spektakli teatralnych w Nowym 
Jorku. Za oceanem podjął się również trzeciego tłumaczenia Odysei, które ukazało 
się w Londynie w 1957 roku 52. Z tego okresu warte odnotowania są też jego rozpro-
szone po świecie listy, których liczbę można oceniać na tysiące (kolekcja korespon-
dencji przedwojennej spłonęła w warszawskim mieszkaniu pisarza w 1939 roku) 53. 

Ameryce poświęcił Wittlin 10 esejów, których przedruki zostały zebrane w to-
mach Orfeusz w piekle XX wieku (1963) 54 i Eseje rozproszone (1995) 55. Radio 
Wolna Europa nadało też 10 jego pogadanek dotyczących literatury amerykańskiej 56, 
4 audycje poetyckie prezentujące wiersze autorów amerykańskich 57 oraz liczne 
recenzje ze spektakli teatralnych na Broadwayu 58. Wiele wzmianek o kraju swego 
osiedlenia i o innych kwestiach Wittlin pozostawił także w notatnikach. W latach 
1971–1975 pisał, nie opublikowany jeszcze, pamiętnik 59.

51 Joseph Wittlin by Wittlin. „Books Abroad” 1942, Winter. W późniejszych latach na łamach tego 
właśnie pisma J. W i t t l i n  popularyzował literaturę polską: A Quarter Century of Polish Literature 
(1927–1952). Jw., 1956, nr 1; Polish Literature: A Post Scriptum. Jw., nr 2, s. 17. 

52 Wittlin utwór Homera przekładał od 1912 roku. Dwa jego tłumaczenia ukazały się w latach 1924 
i 1931 (pierwsza wersja została wydana we Lwowie przez Alfreda Altenberga oraz Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, drugą zaś, zmienioną, opublikował w Warszawie Jakub Mortkowicz). Przekład 
dokonywany w Ameryce pisarz uważał za dzieło swego życia. Istotniejsze Wittlinowskie translacje 
wierszy ogłosił Z. K u b i a k: Przyjaźnie poetyckie Józefa Wittlina. Warszawa 1995.

53 Zauważył to P. K ą d z i e l a  (wstęp w: J. W i t t l i n, Listy do Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. 
Podał do druku P. K ą d z i e l a. „Twórczość” 1997, nr 2, s. 94): „Listy Józefa Wittlina, gdy ukażą 
się w edycji książkowej, zajmą zapewne poczesne miejsce w szczupłym objętościowo dorobku lite-
rackim autora Hymnów. Ułożone chronologicznie, stworzą intelektualną autobiografię pisarza, 
będą nie tylko kopalnią informacji biograficznych, dokumentem epoki, ważnym przyczynkiem do 
dziejów emigracji polskiej po 1939 r. i kontaktów wychodźstwa z krajem, lecz również wspaniałym 
źródłem wiedzy o prywatnych stronach literatury, odsłaniającym niejedną tajemnicę psychologii 
twórczości literackiej”. Dotychczas wydano niewielką część listów pisarza. Oprócz tego, że są one 
dokumentem, należą też do literatury. 

54 Chodzi o następujące eseje: Płaszcz, Do jakiej Ameryki jechałem, Mój pierwszy rok w Ameryce, Pod 
znakiem „Kartofli”, Novi Eboraci, Poe w Bronie, Hemingway, śmierć i zabijanie. 

55 Należą do nich: Tadeusz Kościuszko, Lorca na scenie nowojorskiej, Teatr amerykański (i zachod-
nioeuropejski). 

56 Pogadanki noszą tytuły: Graham Green – przypadek wypalony, O Bernardzie Bernsonie, O książce 
Berensona „The Passionate Sightseer”, O książce Filipa Friedmana „Their Brothers Keepers”, Ame-
rican Poet – Robinson Jeffers, O starożytności klasycznej w Stanach Zjednoczonych, Atak na awan-
gardę literacką w Stanach Zjednoczonych, O książce Van Wyck Brookes „Twórcy i odkrywcy. Dzieje 
pisarza w Ameryce. 1800–1915” (5 tomów), O poecie amerykańskim Carlu Sandburgu, O książce 
Carla Sandburga o Lincolnie. Komplet materiałów znajduje się w archiwum pisarza w Instytucie 
Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Felietony te zasługują, przynajmniej w części, na publikację.

57 Są to: Przekłady 5 poetów amerykańskich: Karl Shapiro, Wallce Stevens, Robert Frost, William 
Carols Williams, Conrad Aiken, Marianna Moore; Wiersze Robinsona Jeffersa; Współczesna poezja 
amerykańska i brytyjska według antologii Pawła Mayewskiego; Współczesna poezja amerykańska: 
Auden, Steven Vincent Benét, Eliot, Williams, Merton. 

58 Manuskrypty recenzji znajdują się w archiwum pisarza w Muzeum Literatury im. Adama Mickie-
wicza w Warszawie. 

59 Pamiętnik jest złożony w Houghton Library (Cambridge, MA) i będzie udostępniony w r. 2026, 
czyli 50 lat po śmierci pisarza.
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Największą porcję wiedzy o życiu Wittlina w Ameryce, o jego zainteresowaniach 
i problemach dają listy, które pozwalają dość dobrze poznać jego losy od momen-
tu przyjazdu do Ameryki, gdzie przybył on jako pierwszy spośród skamandry- 
tów 60. Powiernikami byli mu zwłaszcza bliscy przyjaciele: Wierzyński, Grydzewski 
i Tuwim. O swoich amerykańskich doświadczeniach autor Soli ziemi pisał też 
niekiedy do Kestena, Kridla, Janty-Połczyńskiego, Jerzego Giedroycia i Wiktora 
Weintrauba. Najwcześniejsze doniesienia Wittlina o jego sytuacji w Stanach Zjed-
noczonych pochodzą z korespondencji z Kestenem i Wierzyńskim. Pierwszy list, 
jaki pisarz wysłał po przybyciu do Nowego Jorku, był adresowany 2 II 1941 do 
Kestena. Znajduje się tam m.in. krótka wzmianka o samopoczuciu nadawcy: „Je-
stem bardzo słaby po trzech dniach gorączki”. W następnym liście do tego same-
go adresata, nie oznaczonym datą, Wittlin wyznał: 

Ostatni czas w Nowym Jorku był już nie do zniesienia. Od dni jesteśmy tu gośćmi, ale za tydzień 
jedziemy dalej, a mianowicie do: Clarkstown County Club, Nyack, N.Y., gdzie od 1 czerwca wynajęliśmy 
letnie mieszkanie. Ostatnio jest nam bardzo źle. Moja żona jest zupełnie wyczerpana, a o mnie lepiej 
nie mówić. Elżbieta, dzięki Bogu, wyzdrowiała. 

W podobnym tonie utrzymane są też listy do Wierzyńskiego. 26 II 1941 autor 
Soli ziemi opisywał przyjacielowi (gdy ten przebywał z żoną w Brazylii, gdzie ocze-
kiwał na wizę amerykańską) swoją podróż i pierwsze tygodnie w Ameryce: 

Jeśli gniewasz się na mnie, że dopiero dziś, przeszło trzy tygodnie po przybyciu do N.J., do Ciebie 
się odzywam – to powściągnij gniew i przebacz staremu Mendzie [autookreślenie Wittlina – R. Z.], 
który miał straszną podróż w dormitorium na amerykańskim „Siboneyu” wraz z 49 innymi rzygaczami. 
Ciągle były burze, raz statek mało się nie wywalił. Podczas jednej z takich burz upadłem nieszczęśliwie 
i potłukłem sobie ramię, nadwyrężając kość obojczykową tak boleśnie, że przez dwa tygodnie nie mo-
głem spać i żona musiała mnie myć i ubierać. Po przybyciu do N.J. grypa (tu bardzo zimno), ostatnio 
znów choruje Elżunia, leży od tygodnia na zapalenie gruczołów po grypie [...]. Tu absolutnie nikt ze 
sfer polskich ani żydowskich nie zajmuje się naszym losem i zdaje się nie zamierza zajmować nikim, 
kto przyjedzie. Tu jest się zdanym całkowicie na własną inicjatywę. Najlepiej tym, którzy mają zamoż-
nych krewnych lub przyjaciół. Ja ich nie mam i do tej pory jeszcze grosza nie zarobiłem, a wydałem 
już 200 dol. z tej reszty, jaka mi została z Funduszu Kultury. Mieszkamy w jednym pokoju z kuchnią, 
która jest równocześnie łazienką, w której śpi Elżunia. Płacimy za to 9 dol. tygodniowo, co jest bajecz-
nie tanio. Na jedzenie wychodzi nam przeciętnie półtora dolara dziennie, przy czym wszystko gotuje 
Halina. [...] Jak widzisz, sytuacja nasza przedstawia się niewesoło. Życzę Wam z całego serca, żeby 
u Was było inaczej, gdy tutaj przyjedziecie. Ale za mój przyjacielski obowiązek uważam Was przestrzec 
przed pomocą tutejszej Polonii. [...] Amerykanie, z którymi się zetknąłem, raczej mili, mile się do nich 
rozczarowałem: życzliwi, ludzcy, prości. Użyczą człowiekowi ewent[ualnie] szczęścia. Ale obcowanie 
z nimi utrudnia fakt, że nie znam angielskiego, kt[órego] będę musiał na gwałt się nauczyć 61. 

Lata 1941–1943 były dla Wittlina i jego rodziny szczególnie trudne. Z tego cza-
su pochodzą najbardziej wstrząsające, pesymistyczne listy, świadczące o tragicznej 
sytuacji zdrowotnej, finansowej i towarzyskiej pisarza, który, co prawda, udzielał 
się wtedy w życiu polonijnym i zabiegał o wizy amerykańskie dla przyjaciół z Polski 
przebywających na emigracji, ale też dużo chorował i zmagał się z trudnościami 

60 Wittlin przybył do Ameryki na przełomie stycznia i lutego 1941, Tuwim 7 V, Wierzyński 2 VI, a Le-
choń 11 VIII.

61 Biblioteka Polska w Londynie. Archiwum Kazimierza Wierzyńskiego. Korespondencja J. Wittlina 
z K. Wierzyńskim, sygn. 1360/rks/VI/1t „W”. Tam znajdują się też kolejne cytowane tu listy 
J. Wittlina do K. Wierzyńskiego.
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bytowymi. Dlatego początkowo Wittlin zamierzał wrócić do Anglii, lecz nie było to 
możliwe z racji jego słabego zdrowia, braku pieniędzy na podróż i opieki nad 9-let-
nią córką. Z listu do Kestena datowanego 4 VI 1941 wiadomo, że Wittlinowie mie-
li już wówczas długi spowodowane chorobami i trudnościami w znalezieniu pracy. 
Od początku nowojorska metropolia wyraźnie im nie służyła z powodu klimatu, 
infrastruktury i braku przyjaciół. Niewielkie kwoty pisarz otrzymywał za publikacje 
w prasie polonijnej oraz w formie stypendiów z Funduszu Kultury Narodowej wy-
płacanych za pośrednictwem Polish Information Center (na początku pobytu było 
to 20 funtów, a od stycznia 1943 do sierpnia 1945 – 25 funtów miesięcznie). Trochę 
zarabiała też jego żona, co jednak nie rozwiązywało problemów rodziny 62. Być może, 
najbardziej przygnębiające stwierdzenia zawiera list do Tuwima z 18 VIII 1942: 

Ja straciłem już 20 funtów od czasu przyjazdu do U.S.! Ciągle niedobrze. Szukamy [...] nowego 
mieszkania tutaj. [...] Zapomniałem wszystkich języków, z polskim włącznie. Zapomniałem, że byłem 
kiedyś pisarzem, zapomniałem, że byłem człowiekiem 63. 

Z kolei w opatrzonym tą samą datą liście do Kridla czytamy: 

Ostatnio pod wpływem trosk i przepracowania moja żona również poważnie niedomaga – ma moc-
ną anemię i musi razem ze mną jeździć 3 razy w tygodniu do lekarza na zastrzyki. Spożywamy ogrom-
ną ilość lekarstw, co nas doprowadza do materialnej ruiny. No, ale szczytem naszej mizerii była choro-
ba córeczki, zapalenie płuc, na które zapadła przed kilkoma tygodniami, akurat w dniu projektowane-
go wyjazdu na wieś. 

Dwa miesiące wcześniej, 17 VI 1942, do tego samego adresata Wittlin pisał: 

Byłem poważnie chory przez dłuższy czas. Właściwie była to gwałtowna powtórka zeszłorocznych 
infekcji jelitowo-żółciowych i okazało się, że choroba trawiła mnie przynajmniej od dziesięciu miesięcy 
– źle leczona i zaniedbana. Ostatnio jestem rekonwalescentem i jakby nowym człowiekiem. 

Mimo późniejszej kuracji w St. Francis Health Resort w Denville, w stanie New 
Jersey, zdrowie Wittlina w następnych latach niewiele się poprawiło. Trudne wa-
runki mieszkaniowe, bieda, choroby, wyczerpanie żony, która głównie utrzymywa-

62 O ówczesnej sytuacji rodziny mówiła żona pisarza w wywiadzie przeprowadzonym przez F r a j l i c h -
- Z a j ą c: 

 „A. F.-Z.: Z czego Państwo [...] utrzymywali się przez te pierwsze miesiące? 
 H. W.: Ja mieszkałam wtedy w Riverdale i tam była taka praca statystyczna, do której nie trzeba 

było świetnie znać język. Na maszynach obliczało się rezultaty. Następna praca, to już może 
przeskakuję, pracowałam w takim też amerykańskim Investor’s Syndicate. Tam trzeba było obliczać 
pożyczki hipoteczne, też na maszynce. Pytali się, czy umiem postawić znaki dziesiętne. Powiedziałam, 
że owszem, że umiem. Ale potem to już była pomoc. To był Polski Instytut Informacyjny, założony 
przez Rząd Londyński, i oni wypłacali pewne stypendia. Poza tym był »Nowy Świat«, tam niby dużo 
nie płacili. Ale jakimiś cudami tu dostałam trochę pieniędzy, tam trochę pieniędzy... [...] 

 A. F.-Z.: Czytam w liście Tuwima, że było (gdzieś w październiku 1941 r.) bardzo ożywione życie 
towarzyskie. Był tutaj Rubinstein, byli państwo Rodzińscy. Na czym ono polegało, jak to wszystko 
wyglądało, jak Państwo spotykaliście się? 

 H. W.: Najczęściej spotykaliśmy się u pana Mühlsteina, który był dyplomatą polskim, a potem 
tutaj przyjechał jako prywatny człowiek. On prowadził wielki salon w Paryżu. Jego córka napisała 
teraz książkę, Anka Mühlstein. On był ożeniony z córką barona Roberta Rothschilda. Muszę po-
wiedzieć, że w tych najcięższych czasach, jeśli o nas chodzi, to pomoc finansowa pana Anatola 
Mühlsteina dla nas była nieoceniona. On nam pomagał. Nie ma się czego wstydzić”. 

63 Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Archiwum Juliana Tuwima.
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ła rodzinę – to zasadnicze przyczyny jego zniechęcenia i apatii, a tym samym nie-
wielkiej aktywności literackiej. Narzekania na sytuację w amerykańskiej metropo-
lii niemal od początku pojawiały się w korespondencji Wittlina. 1 X 1941 pisał on 
do Kestena o niskim poziomie intelektualnym poznanych Amerykanów i konstato-
wał: „Powoli degraduję się do poziomu prowincjonalnego nauczyciela – przez co nie 
chcę powiedzieć, że chciałbym zostać profesorem na amerykańskim uniwersytecie”. 
Podobne stwierdzenia znalazły się też w liście do Kridla z 6 III 1943: 

Nasz pobyt w Nowym Jorku, choćby to był Riverdale, jest właściwie jałowy i szkodliwy. Po prostu 
marnujemy się tutaj. Atmosfera niespokojna, nerwowa, klimat fatalny. Trzyma nas tutaj nędzna posa-
da mojej żony, która w tych warunkach goni już resztkami sił, wstając o 6-tej rano i siedząc 7 godzin 
dzienne przy maszynie do liczenia. 

Później warunki życia uległy dalszemu pogorszeniu. Szczególnie krytyczny był 
rok 1945. Zakończenie wojny oznaczało cofnięcie przyznawanych przez kilka lat 
zasiłków z Funduszu Kultury Narodowej. W liście do Wierzyńskiego z 20 VIII 1945 
Wittlin pisał: 

Wczoraj otrzymałem od Stachana 64 list z czekiem na 100 dol., jako odprawę z Funduszu Kultury 
[...]. Jako ludzie bez stosunków, bez przynależności, nie afiszujący swych sympatii ani antypatii – je-
steśmy kompletnie izolowani od wszystkich źródeł nowego życia. 

Stale powracały też problemy zdrowotne. Pisarz informował o nich Grydzew-
skiego 12 IX 1947: 

U nas bardzo ciężkie czasy. Odnowiła mi się moja choroba, ta, która mnie unieruchomiła w latach 
1941–43. Obecnie dopiero dzięki warszawskiemu lekarzowi, drowi Glassowi, wykryto po uciążliwych 
badaniach rentgenologicznych jej nikczemne źródło w jelitach. Jest to bardzo rzadki, nieuleczalny feler 
organiczny, z którym muszę wytrwać: do końca, bo usunąć go nie można. Podobno przyszedłem z nim 
na świat, a dopiero w późniejszym wieku zaczął mi dokuczać. [...] Jestem inwalidą i tyle 65. 

Wkrótce potem – 20 IX 1947 – na pytanie Grydzewskiego o stan zdrowia, Wit-
tlin uszczegółowił informacje: 

Pytasz o moją chorobę w ostatnim liście. Bardzo obrzydliwa rzecz. Zdarza się u dorosłych bardzo 
rzadko. Nazywa się diverticulosis, od: diverticula, po polsku: uchyłki, które setkami obsiadły mi jelita, 
podobno z tym się urodziłem. Powodują potwornie bolesne spazmy, zwłaszcza latem, i inne zaburzenia. 
Jestem właściwie inwalidą i bardzo żal mi żony 66.

W archiwum Wittlina w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku zachował 
się list do nieznanych adresatów (jakiejś zaprzyjaźnionej rodziny), w którym pisarz 
dokonał bolesnego rozrachunku z dotychczasowym życiem na emigracji, z żywiony-
mi przezeń złudzeniami. Na ich miejscu wyrosła bowiem twarda rzeczywistość 
ekonomiczna i polityczna: utrata zapomóg rządu polskiego, niekorzystne zmiany 
ustrojowe w Polsce, minimalne szanse na powrót do kraju. List nosi datę 1 I 1948: 

Rok poprzedni był rekordowo marny z wszystkich naszych ośmiu lat na tej błogosławionej (jak 
komu) półkuli. Teraz pod koniec roku i z początkiem nowego kroi mi się sporo pracy: tylko że nie ma 

64 Nie udało się ustalić, o kogo chodzi. Prawdopodobnie był to pracownik FKN lub rządu londyńskiego.
65 J. W i t t l i n, Listy do redaktorów „Wiadomości”. Oprac., przypisy J. O l e j n i c z a k. Konsultacja 

edytorska B. D o r o s z. Toruń 2014, s. 47–48. Choroba, która dręczyła Wittlina, nosi medyczną 
nazwę „nadwrażliwość jelita grubego”.

66 Ibidem, s. 50. 
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dość sił na podzielenie jej na prawdziwą pracę literacką, i na szewską robotę zarobkową. Jeśli Państwo 
mają w Ameryce trudne początki – jest to normalna rzecz, u nas raczej początki były łatwiejsze od tego, 
co mamy od zakończenia wojny. Nas wszystkich, tj. tzw. intelektualistów polskich, trochę zdemoralizo-
wała wojna i pensje rządu londyńskiego, chociaż nie można powiedzieć, żeby były duże. Zamiast rozej-
rzeć się w tutejszych, wówczas raczej sprzyjających (zwłaszcza niżej podpisanemu), warunkach egzy-
stencji i pracy, myśmy zamykali oczy na otaczającą nas rzeczywistość amerykańską, żyliśmy, co jest 
zresztą zrozumiałe, więcej tam, gdzie nas nie było, tj. w kraju, niż tu, gdzieśmy byli. Każdy z nas na 
swój sposób zbawiał Polskę, aż w końcu stało się to, co się stało. I trzeba było tzw. jubileuszów, żeby 
trójka poetów: Wierzyński, Lechoń i niżej podpisany, nie zdechła z głodu. Każdemu z nas po kolei gro-
no przyjaciół i znajomych sprawiło jubileusik za biletami po cenach niestałych. Oczywiście wszystkich 
zakasował, jak zwykle, Lechoń. 

Za tym nieco humorystycznym wyznaniem ukrywa się jednak poważny, trwa-
jący nieprzerwanie od r. 1941, dramat człowieka, który nie potrafił ani odpowied-
nio zaadaptować się do nowych warunków, ani zrozumieć amerykańskiej rzeczy-
wistości. Wygnańczy los spowodował, że z biegiem czasu Wittlin pogrążał się coraz 
bardziej w depresji i pesymizmie. Świadectwem tego są szczere i bolesne wyznania 
kierowane do Kestena i Wierzyńskiego. Do autora Zwycięstwa demonów pisał: 

Żyję w ciągłej depresji, codziennie czytam w polskich gazetach nazwiska moich przyjaciół, pisarzy, 
nauczycieli, profesorów – z którymi kiedyś byłem związany, a którzy zostali zamordowani albo zmarli 
w obozach koncentracyjnych. Wstydzę się żyć. Po prostu całkowicie odwykłem od pisania [...] 67. 

Z kolei w liście do Wierzyńskiego z 12 V 1948 pojawiły się jeszcze bardziej dra-
matyczne słowa: 

Pozostaje mi samobójstwo albo powrót do Polski, jako ostatnia szansa włączenia się w jakiś, choć-
by ciężki i obcy, nurt życia. Bo tu płyną mi lata w nicości, a raczej w samounicestwieniu [...]. Na ogół 
ludzie unikają mnie jak trupa, być może, że z daleka czuć mój rozkład. 

Rozterkę: czy pozostać w Ameryce, czy powrócić do Polski, potęgowało otrzy-
mywanie zaproszeń z kraju. Do powrotu namawiali Wittlina m.in. Stanisław Ryszard 
Dobrowolski, Jarosław Iwaszkiewicz i Aleksander Wat, którzy chcieli pozyskać go 
dla „Nowin Literackich” i „Odrodzenia” 68. Do wyjazdu z Ameryki skłaniał pisarza 
także pogarszający się stan zdrowia (dodatkowe problemy neurologiczne 69) i zwią-
zana z tym niepewność co do możliwości zarobkowania. Nie dziwi więc, że w liście 
do Hermanna Brocha z 14 IX 1948 Wittlin wspominał o planach wyjazdu do Polski 

67 List ma niepełną datę: 12 VIII. Prawdopodobnie pochodzi z roku 1947 lub 1948. Informacje o śmier-
ci swoich znajomych Wittlin czerpał z polskich gazet – polonijnych lub przesyłanych z Polski. 
Mogła to być prasa bieżąca, aktualna, albo numery archiwalne.

68 Zob. J. W i t t l i n, list do Cz. Miłosza, z 13 III 1947. Beinecke Library, New Haven. Archiwum 
Czesława Miłosza. Zob. też Listy Józefa Wittlina do Czesława Miłosza. Oprac. R. Z a j ą c z k o w s k i. 
„Pamiętnik Literacki” 1917, z. 1, s. 171.

69 J .  W i t t l i n  wspominał o tym w liście do H. Brocha z 22 XII 1948 (Beinecke Library, New Haven. 
Archiwum Hermanna Brocha. Listy J. Wittlina do H. Brocha): „Kochany Bóg ma chyba wielki re-
pertuar chorób. Ledwie pozbyłem się w sierpniu dolegliwości w dolnych rejonach ciała, od dwóch 
miesięcy słyszę bez przerwy tysiące cykad, tak jak latem na południu. Jest to tylko, jak twierdzą 
lekarze, zaburzenie nerwowe, ale bardzo nieprzyjemne, któremu towarzyszą bóle w różnych czę-
ściach głowy”. Konsekwencje tych schorzeń J. W i t t l i n  opisywał 2 VI 1949 w liście do Janty-
-Połczyńskiego: „Ostatnio miałem ciężki znów okres pod względem zdrowia, dwa razy wywróciłem 
się wskutek trapiących mnie zawrotów głowy, raz nawet, w Palmową Niedzielę, porządnie się 
zraniłem tak, iż musiano mnie z ulicy zawozić do najbliższego doktora, który mnie opatrzył i dał 
zastrzyk przeciwtężcowy”.
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w październiku 1948. Jednak pod koniec tego roku przyjął obywatelstwo amery-
kańskie 70, jakkolwiek miał poczucie rozdarcia. Wyraził to w liście do Wierzyńskie-
go z 1 XII 1948: „Obczyzna mi nie służy, a co do ojczyzny – zaczynam już tracić 
nadzieję”. Na początku 1949 r. Wittlin wiedział, że nie wróci do kraju, i 14 III pisał 
do Haupta:

Moja podróż do Polski jest już w sferze nierealnych rojeń. A jak Panu z pięknej i mądrej książki 
Janty (czytał Pan ją zapewne?) wiadomo, u nas w kraju obowiązuje tzw. realizm przedsocjalistyczny, 
od którego jestem daleki, mimo iż nie bardzo rozumiem, co to znaczy 71. 

Na decyzję Wittlina, żeby jednak zostać w Ameryce, wpłynęły różne czynniki. 
Najbardziej prawdopodobnym powodem wydaje się to, że na emigracji mógł on za-
chować wolność słowa, niezależność od władzy i politycznych nacisków. Nic więc 
dziwnego, że trzy lata później Wittlin namawiał Miłosza, aby on także zamieszkał 
na stałe w Ameryce, przypominając, że twórczość niejednego pisarza rozkwitła właś- 
nie poza krajem 72. Istniały wówczas również poważne obawy, że komunizm rozleje 
się na Europę 73. 

Z roku na rok Wittlin czuł się coraz bardziej wyizolowany w miejscu swego osie-
dlenia. Pobyt w Nowym Jorku paraliżował jego zdrowie i siły twórcze. Lata wygnania 
spowodowały, że tracił kontakty ze światem. 16 IV 1968 r. pisał do Kestena: 

70 J. W i t t l i n  rozważał to już wcześniej, choć bez entuzjazmu, o czym pisał 16 V 1945 do M. Gry-
dzewskiego (Listy do redaktorów „Wiadomości”, s. 36): „Albo przyjmę obywatelstwo amerykańskie 
i będę się tutaj na stare lata męczył wśród najbardziej obojętnego i okrutnego środowiska, w jakim 
kiedykolwiek żyłem, starając się o wniknięcie w to środowisko, albo będę musiał wracać. Białym 
emigrantem nie mam zamiaru zostać. Nie mogąc skutecznie przyczynić się do wolności naszego 
kraju, pragnę zachować moją własną, prywatną wolność, o co tutaj rzeczywiście nietrudno, chociaż 
nędzarz naprawdę nigdzie nie jest wolny. Moja żona od jesieni na próżno zabiega o pracę, była parę 
dni w fabryce trykotaży, pisała listy w jakimś biurze handlowym, ale za powoli na tutejsze tempo”. 

 H. W i t t l i n  w cytowanym wywiadzie tak opisywała decyzję męża o pozostaniu w Ameryce: 
 „H. W.: [...] punktem głównym, kiedy on się zdecydował, że nie wróci do Polski, do PRL – to było 

tłumaczenie Hiroshimy – jedyna książka, którą posłał. Przetłumaczył Hersey’a Hiroshimę i napisał 
do tego przedmowę. Ta przedmowa jest włączona do Orfeusza. 

 A. F.-Z.: A w którym roku to było? 
 H. W.: Gdzieś w 46-tym, 47-ym... I tam zdjęli tę przedmowę i dali jakiegoś kretyna, który napisał 

kretynizmy. Mój mąż się na wszystko zgadzał, ale nie na zmiany tekstu. No i oczywiście bez zmian 
tekstu było trudno pomyśleć, żeby można było coś w tym czasie wydać, prawda? [...] Wreszcie po-
jechał do Polski jeden z konsulów tutejszych, który też już nie żyje. Był naszym przyjacielem. I on 
powiedział: »Panie Józefie, to nie dla pana, pan tam nie wytrzyma pięciu minut. Tam jest takie 
napięcie nerwów«”. 

 Do powrotu usilnie namawiał pisarza J. T u w i m, m.in. w liście z 31 VII 1945 (w: B. D o r o s z, 
Lechoń i Tuwim – dzieje trudnej przyjaźni. Warszawa 2004, s. 149–151). 

71 Wittlin wspomina wydaną w Paryżu w 1949 r. książkę A. J a n t y - P o ł c z y ń s k i e g o, będącą 
relacją z podróży autora do kraju: Wracam z Polski 1948: Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, 
Szczecin – życie, polityka, gospodarka, sztuka, ludzie i zagadnienia. Książka spotkała się z bardzo 
niechętnym, wręcz wrogim przyjęciem w polskich niepodległościowych środowiskach emigracyjnych 
na Zachodzie, co przełożyło się na dotkliwy, wieloletni bojkot towarzyski Janty. 

72 J. W i t t l i n, list do Cz. Miłosza, z 16 VII 1951. Beinecke Library, New Haven. Archiwum Czesława 
Miłosza. Zob. też Listy Józefa Wittlina do Czesława Miłosza, s. 179–180.

73 Zob. J. M. F r a l a d o, Communist Conception of „Europe” and the Beginning of the Cold War.  
W: Europe, Nationalism, Communism. Essays on Poland. Frankfurt am Main 2008, s. 111–115.
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Muszę przyznać: po 29 latach nieobecności czuję się obcy tamtemu światu i poza językiem i lite-
raturą czuję się coraz mniej związany z Polską. Przez co nie chcę powiedzieć, że tutaj czuję się jak 
w domu. W 100% stałem się eskapistą i właściwie nigdzie nie należę. 

Osłabienie organizmu i łączące się z tym choroby towarzyszyły pisarzowi przez 
następne dziesięciolecia. Stan jego zdrowia często był rzeczywiście zły, a pomoc 
lekarska nie zawsze okazywała się skuteczna. Nie ma powodów, żeby nie brać po-
ważnie informacji zawartych w liście do Grydzewskiego z 7 VI 1965: 

Nie chcę Cię zanudzać swoimi dolegliwościami, ale mam ich sporo, ostatnio – przyplątały się kło-
poty z oczami, którym grozi glaukoma. Trzeba ją na gwałt powstrzymywać. Odbija się to na mojej 
zdolności czytania 74. 

Nic dziwnego, że sprzeciw wobec tezy o hipochondrii pisarza zdecydowanie 
wyraziła Halina Wittlin w liście do Stefanii Kossowskiej z 7 II 1977, a więc niespeł-
na rok po śmierci męża: 

Po uzyskaniu przed dwoma miesiącami o s t a t e c z n e g o  w y n i k u  badań, okazało się, że był on 
ciężko chory od wielu, wielu lat, prawdopodobnie od czasu pierwszej wojny, kiedy ciężka infekcyjna 
choroba, fałszywie przez wojskowych lekarzy rozpoznana jako druga w życiu szkarlatyna, zniszczyła 
jego szpik kostny. Piszę to Pani po to tylko, żeby skończyć bajkę o hipochondrii 75. 

Opowieść o nieznanych faktach z życia Wittlina w Ameryce można ciągnąć 
dalej. Jeśli kiedyś powstanie biografia pisarza, jej autor będzie musiał też sięgnąć 
do prawie zupełnie nie zbadanych 134 kieszonkowych notatników, obejmujących 
okres od lat dwudziestych do sześćdziesiątych XX wieku. Zawierają one osobiste 
przemyślenia, komentarze do bieżących wydarzeń, notatki do planowanych utwo-
rów, zapisy z podróży etc. Stanowią też bardzo interesujące świadectwo ewolucji 
duchowej oraz intymny komentarz Wittlina do własnej twórczości i wydarzeń XX w. 
– zwłaszcza w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. W notatnikach znajduje się tak-
że najbardziej szczery, choć krytyczny opis Ameryki, zdecydowanie odbiegający od 
tego, który wyłania się z nieopublikowanych tekstów autora Soli ziemi. W swych 
prywatnych zapiskach kreśli on obraz Stanów Zjednoczonych jako kraju zmateria-
lizowanego i zlaicyzowanego, zdominowanego przez płytką rozrywkę, cechującego 
się brakiem wyższych uczuć. (Inna sprawa, w jakim stopniu opinie te były obiek-
tywne, prawdziwe.) Amerykę często Wittlin przeciwstawiał Europie. Stąd w jednym 
z jego notesów znalazło się zaskakujące na pierwszy rzut oka wyznanie: „Lepiej być 
żebrakiem w Paryżu niż milionerem w New Yorku” 76. Ten najgłębiej ukryty obraz 
świata, a zwłaszcza Ameryki i Europy, pozostawiony przez Wittlina (jego „nienapi-
sany esej”) to jednak temat na osobną opowieść: o człowieku, który – jak zauwa-
żyła jego żona – „po prostu nie potrafił kłamać i to może mu utrudniało pisanie” 77. 

Ale mamy i drugą stronę medalu. Wittlinowy obraz Ameryki nie jest oczywiście 
jedyny. Poczet autorów polskich, którzy pisali o kraju Waszyngtona z perspektywy 

74 W i t t l i n, Listy do redaktorów „Wiadomości”, s. 310.
75 H. W i t t l i n, list do S. Kossowskiej. W: jw., s. 501–502. 
76 Notatniki J. W i t t l i n a. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. T. 10, notatnik 121, 

k. 520, 1960 r., sygn. 1701. 
77 Cyt. za: N. T a y l o r - T e r l e c k a, Orfeusz i Kostucha. Ostatnie chwile Józefa Wittlina. „Konteksty 

Kultury” 2015, z. 4, s. 500. 
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emigrantów, okazuje się bardzo długi. Wystarczy wspomnieć choćby Czesława 
Miłosza, Aleksandra Jantę-Połczyńskiego, Kazimierza Wierzyńskiego, Marię Kun-
cewiczową, Zygmunta Haupta, Jerzego Kosińskiego, Wojciecha Karpińskiego, 
Stanisława Barańczaka... Z gruntu odmienne są obrazy, jakie zostawili Janta 
i Wierzyński. Ten pierwszy zasłynął z interesujących reportaży poświęconych Ame-
ryce: Odkrycie Ameryki (1936), a krótko przed śmiercią wydał szkice Przyjemnie 
zapoznać (1972), traktujące o wielkich Polakach w Stanach Zjednoczonych, oraz 
tom pamiętników Nowe odkrycie Ameryki (1973). Drugi ogłosił książkę Moja pry-
watna Ameryka (1966). Wzmianka o tych publikacjach jest o tyle uzasadniona, że 
obejmują one relacje z tego samego czasu i napisane zostały przez ludzi znających 
dobrze Amerykę, a przy tym będących nieprzeciętnymi twórcami i dobrymi przyja-
ciółmi Wittlina. Janta notuje swe myśli z pozycji reportera, chwytającego na gorą-
co obserwowaną rzeczywistość, pozostawia zapisy chwil i ludzi, omawia często 
sprawy interesujące zarówno dla Polaków, jak też dla Amerykanów, bawi i wzrusza 
jednocześnie. Z kolei Wierzyński w swych szkicach, wygłaszanych pierwotnie na 
falach RWE, przygląda się temu krajowi jakby z oddalenia, wspomina wybitne 
osoby i znane zwyczaje społeczeństwa amerykańskiego (co może jest ukłonem wo-
bec sponsorów rozgłośni). Kładzie nacisk na to, co wielkie i typowe dla Ameryki; 
daje monumentalny obraz jej wyjątkowości i piękna. 

To, co autor Soli ziemi napisał o Ameryce, należy traktować jako jego osobistą 
opinię, w dodatku opartą na niewielkiej znajomości kraju osiedlenia. Wittlin wypo-
wiedział szereg gorzkich słów pod jego adresem. Niekiedy robił to otwarcie, ale 
najczęściej w ukryciu, pisząc do szuflady. Obwiniał wtedy Amerykanów o zerwanie 
z tradycją klasyczną, zmaterializowanie i spłycenie życia, zanik wrażliwości na 
sprawy ludzi i Boga. Wittlin należał do tych emigrantów, których Ameryka rozcza-
rowała i którzy nie znaleźli w niej swego miejsca. Czy jego oceny nie są zbyt kry-
tyczne? Czy nie pokazują obrazu Ameryki jednostronnie? Czy są adekwatne w sto-
sunku do bogatych, różnorodnych przejawów życia tego wielkiego kraju? Zapewne 
nie mogą być jedynym odzwierciedleniem rzeczywistości amerykańskiej, gdyż 
prawie zupełnie pomijają jej pozytywne strony. Drażnią, składają się na wizję pro-
wokacyjną, zmuszają do dyskusji o micie Ameryki.

A b s t r a c t

RYSZARD ZAJĄCZKOWSKI John Paul II Catholic University of Lublin

JÓZEF WITTLIN – TRACING ESCAPE AND SALVATION

The article refers to war and post-war life of Józef Wittlin and his family. It initially depicts his trials and 
tribulations from the moment of the poet’s departure to the former Royaumont Abbey near Paris in June 
1939 till his voyage from Lisbon to the USA in January 1941. From the moment Wittlin reached Amer-
ica he permanently lived in New York, struggling with numerous health and financial problems. In spite 
of that he continued his writing, and was even laureate of American awards for literature. In the year 
1948 he finally decided to stay in America. His memories (continued till his death, though not always 
published) depict America as an emigrant-unfriendly country. Truly, however, Polish writers (e.g. Ale- 
ksander Janta-Połczyński, Kazimierz Wierzyński, Czesław Miłosz) left also a different images of this 
country, and Wittlin’s voice should not be seen as the only reflection on American reality since it almost 
completely neglects its positive sides. All in all, Wittlin gives a provocative vision of the country and 
compels to a discussion on the American myth.
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pOSTROMAnTYczne SpOjRzenIe

z b i g n i e w  p r z y c h o d n i a k, pOSzUKIWAnIA, cIeRpIenIA I eKSplOzje. dWAnAŚcIe 
SzKIcÓW pOSTROMAnTYcznYcH. (Recenzent: Marek Stanisz). Towarzystwo Autorów 
i Wydawców prac naukowych „Universitas”. Kraków (2016), ss. 316.

Spór o romantyzm wydaje się wciąż nierozstrzygalny. z jednej strony, postrzega się go jako 
formację totalną, obejmującą różne sfery życia, stanowiącą dominujący model w dziejach 
kultury zachodu – model, pod którego wpływem pozostajemy do dziś 1. Uznaje się go za nową 
wizję kultury, opierającą się na kategorii duchowości i podmiotowości oraz będącą źródłem 
nowoczesności 2. z drugiej zaś romantyzm – jako formację mocnego podmiotu oraz w miarę 
stabilnej rzeczywistości, języka i literatury – przeciwstawia się nowoczesności, wiązanej 
z kryzysem, rozproszeniem i „zerwanym kontaktem” 3. Szczególny problem mamy z romanty-
zmem polskim – albo ogłasza się jego kres, albo mówi się o jego długim trwaniu w kulturze 
polskiej 4, o jego „pośmiertnym życiu”, bezustannej obecności w naszej wyobraźni 5. 

W kontekście sporu o romantyzm prezentowana książka zbigniewa przychodniaka 
okazuje się ważnym i cennym głosem, odsłaniającym zarówno historyczny, jak i ponadcza-
sowy charakter romantyzmu, udowadniającym, że oswojenie opozycji w sposobie jego po-
strzegania (i w ogóle postrzegania literatury) jest możliwe. Książkę tworzą rzetelne, dążące 
do obiektywizmu studia historycznoliterackie, zamknięte w konkretnych ramach historycz-
nych, często poprzedzone równie rzetelną analizą tekstologiczno-edytorską, z których jednak 
wyłania się romantyzm żywy, bliski, widziany jako „byt transhistoryczny, część naszej 

1 zob. I. B e r l i n, Korzenie romantyzmu. Wykłady mellonowskie w zakresie sztuk pięknych wygło-
szone w Narodowej Galerii Sztuki w Waszyngtonie. Red. H. H a r d y. przeł. A. B a r t k o w i c z. 
poznań 2004, s. 22.

2 Tak o romantyzmie, który zaproponował nowy sposób istnienia w nowym świecie, pisała w swoim 
słynnym tekście Romantyzm a początek świata nowożytnego M. j a n i o n  (w: Gorączka roman-
tyczna. Kraków 2000, s. 32).

3 zwolennikami pierwszej koncepcji, uznającej romantyzm za źródło nowoczesności, są m.in. M. ja-
nion, M. Śliwiński, T. Burek, d. Siwicka, A. Bielik-Robson; tezę o przeciwstawieniu romantyzmu 
i nowoczesności wysunął zaś R. nycz. Spór o romantyzm i nowoczesność interesująco omówił 
M. K u z i a k: Romantyzm i nowoczesność? W zb.: Romantyzm i nowoczesność. Red. ... Kraków 2009. 

4 O „długim trwaniu” modelu kultury romantycznej oraz o sposobie funkcjonowania romantyzmu 
we współczesności zob. m.in. A. B i e l i k - R o b s o n: Inna nowoczesność. Pytania o współczesną 
formułę duchowości. Kraków 2000; Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków 
2004; Romantyzm. Niedokończony projekt. Eseje. Kraków 2008. – d. d ą b r o w s k a, Wprowa- 
dzenie. W zb.: Romantyzm użytkowy. Długie trwanie romantyzmu w kulturze polskiej. Red. 
d. d ą b r o w s k a, E. S z c z e p a n. Szczecin 2014. – Polska literatura współczesna wobec roman-
tyzmu. Red. M. Ł u k a s z u k, M. S e w e r y n. lublin 2007.

5 zob. T. p l a t a, Pośmiertne życie romantyzmu. Warszawa 2017.
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współczesności, naszej wyobraźni” (s. 298). Wszak 12 studiów składających się na prezen-
towany tom to także (albo przede wszystkim, bo tak głosi przecież podtytuł książki) szkice 
postromantyczne – pisane właśnie z perspektywy „post”, narzucającej dystans i spojrzenie 
z zewnątrz, ale również odsłaniającej niezwykły związek między romantyzmem a współczes- 
nością, wskazującej punkty, w których możliwa staje się współobecność w romantycznym 
trwaniu, tworzącej ponadhistoryczne pomosty. I, co najważniejsze, oswajającej „paradoks 
literatury”, ustanawiany przez opozycję między monumentem (pojmowaniem synchroni-
stycznym) a dokumentem (ujęciem diachronicznym) 6.

Omawiany zbiór artykułów, napisanych i opublikowanych w ciągu ostatnich kilkunastu 
lat (2002–2012), układa się w interesującą całość wyznaczaną przez tytułowe kategorie: 
poszukiwania, cierpienia i eksplozje. Kategorie, co warto podkreślić, istotne dla światopo-
glądu romantycznego, w pewnym sensie konstytuujące romantyczną tożsamość. Romanty-
cy – jak juliusz Słowacki, bohater pierwszej części książki – bezustannie poszukują najlep-
szej formy dla swojej egzystencji i twórczości, docierając przy tym do granic wyobraźni i li-
teratury. Romantycy – jak zygmunt Krasiński, patronujący rozważaniom zawartym w części 
drugiej – zmagają się z historią i doświadczają traumy rewolucji, nie umiejąc się wyzwolić 
z poczucia zagrożenia i wyobcowania, wpisanego w fenomen polskiej wyjątkowości. Roman-
tycy wreszcie, patrząc na eksplozje (będące tematem trzeciej części) – te zachodzące zarówno 
w świecie natury, jak i w dziejach cywilizacji – doświadczają rozpadu, zniszczenia i chaosu, 
którym towarzyszą niekiedy doznanie transgresji i odsłonienie nowego sensu historii świata.

pierwsza część książki, Juliusza Słowackiego poszukiwanie formy, przynosi obraz dzia-
łalności poety romantycznego jako bezustannych poszukiwań i procesu doskonalenia się. 
Właśnie kategoria ewolucyjności pozwala autorowi książki wnikliwie i interesująco ukazać 
egzystencjalną i twórczą ścieżkę Słowackiego. przychodniak skupia się tylko na kilku za-
gadnieniach, które jednak konstytuują całościowy obraz zmagań poety z „duchem i literą”. 
Szczególną uwagę autor szkiców zwraca na zmiany w „»tekstologiczno-edytorskim« myśleniu 
[...] Słowackiego” (s. 97). poeta przeszedł drogę od młodzieńczej ekscytacji związanej z wy-
dawaniem jego dzieł, której towarzyszyła troska o ich kształt edytorski, do amorficznej 
twórczości manuskryptowej i wycofania się z projektów publikacyjnych. przychodniak nie-
zwykle interesująco omawia proces przeobrażeń strategii Słowackiego – pisarskich i wydaw-
niczych – łączący się ściśle z kształtowaniem się światopoglądu wieszcza oraz jego filozofii 
tekstu. W młodzieńczym okresie można zaobserwować wielozadaniowość i wszechstronność 
działań autora Lambra, który buduje swoją legendę barda rewolucji listopadowej, wykazuje 
niezwykłą aktywność literacką i zaangażowanie publicystyczne oraz społeczne, a przy tym 
osobiście czuwa nad swoimi projektami wydawniczymi: jest nie tylko nakładcą własnych 
edycji, finansującym ich druk, ale także bardzo skrupulatnym korektorem. na dowód tego, 
jak dużą wagę poeta przywiązywał do staranności wydania, przychodniak przytacza historię 
publikacji Beniowskiego, którego druku Słowacki nie mógł sam dopilnować: załamany licz-
nymi błędami, chciał ręcznie poprawiać wszystkie egzemplarze. po 1842 roku nastąpiła zaś 
radykalna zmiana w postawie pisarskiej autora Godziny myśli, który wycofał się wtedy z are-
ny literackiej, bardzo mało publikował (od 1841 roku – 6 utworów), a jednocześnie intensyw-
nie pracował. jest to już wszakże zupełnie inna literatura – mistyczna, manuskryptowa, 
brulionowa, poszukująca nowych kształtów, żywiołowa, nieograniczona. jej autor zaś to 
człowiek wewnętrzny, który opuścił świat pozorów i wkroczył w przestrzeń ducha. 

podobne przekształcenia dokonały się, zdaniem przychodniaka, także w innych sferach 
działalności Słowackiego, np. w jego (anty)erotykach, w jego stosunku do teatru czy w za-
kresie pewnych motywów twórczości (choćby roli elementów przestrzennych w liryce). po-

6 A. c o m p a g n o n, Demon teorii. Literatura a zdrowy rozsądek. przeł. T. S t r ó ż y ń s k i. gdańsk 
2010, s. 181.
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szukując scalającego obrazu wierszy miłosnych wieszcza (które można definiować wyłącznie 
negatywnie, wyliczając to, czego w nich nie ma), a jednocześnie odrzucając plotkarskie do-
mniemania dotyczące sfery prywatności poety (wszak o życiu miłosnym Słowackiego nie 
wiemy nic), przychodniak wskazuje na kluczowy moment w biografii lirycznej autora Lambra: 
motyw niespełnienia uczuciowego. „Antyerotyki” Słowackiego – pozbawione przedmiotu 
i oczyszczone ze zmysłowości – to dzieje wielkiego poszukiwania miłości i dzieje odtrącenia, 
które opisują pozorny dialog, niemożność doświadczenia bliskości i prawdziwą samotność, 
a jednocześnie obrazują dramat konieczności samookreślenia się poety w świecie. liryka 
miłosna Słowackiego przeszła drogę od miłości nie wykraczającej poza ramy estetyki do tej 
w ujęciu mistycznym – miłości do ducha, w której obliczu nie ma miejsca na zbudowanie 
tego rodzaju relacji z człowiekiem i która wiąże się z koniecznością podjęcia najwyższego 
wysiłku duchowego w dążeniu do doskonałości. dzieje owych wierszy Słowackiego splatają 
się też z jego doświadczeniami egzystencjalnymi – poeta wybrał drogę człowieka genezyjskie-
go, człowieka ducha, kroczącego trudną ścieżką mistyczną, samotną i ciemną. podobne 
przekształcenia dokonały się w rozwoju poetyckiego „ja” Słowackiego; w rozwoju tym autor 
recenzowanych szkiców (uznając ewokacje przestrzenne za podstawowy wymiar uobecniania 
się podmiotu lirycznego) wyodrębnia trzy fazy: 1) podmiot juweniliów (pozbawiony właści-
wości, łączący się z abstrakcyjną przestrzenią wewnętrznego „ja”); 2) polak i europejczyk, 
mieszkaniec miasta, kolekcjoner przestrzeni („ja” doświadczające nieskończoności w kon-
templacji świata, ale również doznające alienacji); 3) podmiot mistyczny („ja” przekraczające 
fizykalne granice, znajdujące ukojenie u grobu chrystusa).

ewolucji uległ także „teatralny światopogląd” Słowackiego – gorliwego teatromana, który 
po przemianie mistycznej przestał chodzić na przedstawienia. przychodniak podejmuje pró-
bę re-wizji teatru Słowackiego, odtworzenia sformułowanej przez niego poetyki tej sztuki, co 
okazuje się trudnym zadaniem, ponieważ autor Kordiana, mimo że był teatromanem gorliw-
szym niż Adam Mickiewicz, w przeciwieństwie do niego nie stał się współtwórcą polskiej 
myśli teatralnej. Stąd jego wizję teatru można odczytać jedynie na podstawie wypowiedzi 
prywatnych (głównie epistolarnych) lub uwzględniając dyskurs metatekstowy występujący 
w jego utworach. Autor recenzowanych szkiców za najważniejszą kategorię w formule teatral-
ności Słowackiego uznaje swoistą marionetkowość, wiążącą się z ironiczną wizją świata. 
W tym ujęciu twórca jawi się jako reżyser, który ma władzę nad ludzkimi kukiełkami. dra-
maty Słowackiego odsłaniają teatralność, pojawiają się w nich figury teatralizacji, demasku-
jące iluzję czwartej ściany. demaskowanie to dotyczy nie tylko świata przedstawionego, bo 
pojawia się tutaj również metarefleksja na temat teatralnych reguł rządzących losem ludzkim. 
Mamy tu zatem do czynienia z teatrem zwielokrotnionym, od którego Słowacki odchodzi po 
wspomnianym przełomie. W mistycznym okresie twórczości odrzuca bowiem teatr – jako 
część świata zewnętrznego, świata pozorów – i powraca do gatunków misteryjnych, dialogo-
wych, dydaktycznych. dramaty autora Samuela Zborowskiego mają wtedy być przede wszyst-
kim czytane, dlatego teatr znika, zostaje „przepracowany i wchłonięty przez ducha” (s. 73).

na szczególną uwagę zasługują zawarte w pierwszej części książki refleksje tekstologicz-
ne i wyznania edytora, którymi przychodniak – współautor nowego wydania krytycznego 
utworów Słowackiego – dzieli się z czytelnikami. Opisywane przez badacza edytorskie śledz-
twa – fascynujące i trzymające w napięciu – wskazują wyraźnie na ogromną rolę krytyki 
tekstu w literaturoznawstwie. Każda interpretacja jest przecież uzależniona od kształtu 
analizowanego materiału, decyzje edytora wpływają więc na historycznoliterackie dzieje 
utworu. zmagania edytora-detektywa, których efekty część odbiorców postrzega jako mało 
istotne „przyczynki”, są tak naprawdę wyrazem troski o właściwą postać dzieła, bez której 
jego rzetelna interpretacja nie byłaby możliwa. W rozdziale poświęconym objaśnianiu poezji 
Słowackiego autor recenzowanej książki formułuje ważne refleksje na temat metodologii 
edytorstwa naukowego. dotyczą one m.in. miejsca aparatu krytycznego w edycji naukowej 
(umieszczenie go bezpośrednio pod tekstem pozwala odsłonić perypetie tekstologiczne i uka-
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zać wszystkie etapy pracy poety, co daje czytelnikowi szansę na zapoznanie się z tajnikami 
pisarskiego warsztatu twórcy), modernizacji interpunkcji (tutaj pojawia się bardzo ważny 
postulat, aby nie mieszać odmiennych systemów interpunkcyjnych, bo prowadzi to do po-
wstawania niebezpiecznych hybryd; jedynym słusznym rozwiązaniem jest przestrzeganie 
zasad modernizacji przestankowania – czyli dostosowanie go do zasad interpunkcji logiczno-
-składniowej – przy jednoczesnym braniu pod uwagę możliwości alternatywnego odczytania 
tekstów, co w przypadku utworów pochodzących z pierwszej połowy XIX wieku, podporząd-
kowanych zasadom interpunkcji intonacyjno-retorycznej, miewa ogromne znaczenie, również 
dla interpretacji) oraz konstrukcji objaśnień (dylemat edytora, co i w jaki sposób objaśniać, 
powinno się oczywiście rozstrzygać w zależności od typu wydania i związanego z nim mode-
lu odbiorcy, zdarzają się wszakże sytuacje, w których ta decyzja jest trudna, zwłaszcza gdy 
objaśnienia mogą wpływać na zrozumienie fragmentu utworu).

jednym z głównych bohaterów drugiej części książki, poświęconej romantycznemu do-
świadczeniu historii (w którym istotne miejsce zajmuje rodzimy stereotyp prześladowczy oraz 
mit polski chrystusowej), badacz uczynił Krasińskiego, jego bowiem szczególnie zajmowały, 
jak wiadomo, zagadnienia historiozoficzne. przychodniak skupił się na jednym ważnym pro-
blemie – stosunku hrabiego do Francji, dostrzegając tam istotne pęknięcie. W oficjalnych 
wystąpieniach politycznych autora Irydiona dominuje retoryka sympatii i więzi siostrzanej 
łączącej Francję i polskę, z korespondencji prywatnej poety wyłania się natomiast inny obraz 
kraju napoleona, łączący się z postawą niechęci i retoryką abominacji. daje się więc w tym 
kontekście dostrzec wyraźną rozbieżność między wypowiedziami publicznymi a opiniami 
epistolarnymi i jest to, jak wskazuje przychodniak, problem Krasińskiego, nie zaś adresatów 
jego listów. Można mówić o współistnieniu dwóch przeciwstawnych przekonań autora Nie-
-Boskiej komedii – z jednej strony widzi on we Francji królową cywilizacji, gwarantującej 
postęp materialny, a z drugiej uznaje ją za babilońską nałożnicę, odpowiedzialną za depra-
wację moralną. przyczynę tej rozbieżności badacz dostrzega w światopoglądzie poety, wiążą-
cym się ściśle z francuskim tradycjonalizmem – przede wszystkim z przekonaniem, że spo-
łeczeństwo jest bytem naturalnym, ustanowionym przez Boga, z opinią, że prawa społeczno-
-polityczne powinny być wyprowadzone z chrześcijańskiej wizji społecznej, z tęsknotą za 
duchem rycerskim reprezentowanym przez arystokrację. Autor Irydiona patrzył na świat 
oczami hrabiego Henryka – w demokracji parlamentarnej widział despotyzm mas, „kwinte-
sencję anarchii i populizmu” (s. 244), która miała doprowadzić Francję do katastrofy. jed-
nocześnie odczuwał ogromną niechęć do przemian cywilizacyjnych lat trzydziestych i czter-
dziestych XIX wieku, uznając rozwój technologiczny oraz krystalizowanie się społeczeństwa 
kapitalistycznego i przemysłowego za objawy materializacji, a także unieważniania wartości 
duchowych w kulturze europejskiej. dostrzegał widmo nihilizmu i ateizmu unoszące się nad 
nowoczesnością, dlatego zwracał się w stronę postaw antyliberalnych i antyzachodnich, 
szukając ratunku w chrześcijańskiej wizji historii, szczególną zaś uwagę poświęcając fan- 
tazmatowi mesjanistycznemu. zdaniem przychodniaka, to właśnie wizja polski chrystuso- 
wej – ratującej zdemoralizowany zachód przed barbarzyństwem Rosji i ateizmem sił liberal-
nych – wydawała się jedynym sposobem przezwyciężenia napięć i antynomii w Krasińskiego 
doświadczeniu XIX wieku. Udręczony apokaliptycznym lękiem, dramatycznie wyalienowany 
konserwatysta i arystokrata, obarczony piętnem syna carskiego generała, przebywający na 
duchowej emigracji, autor Nie-Boskiej komedii wpadł w pułapkę hrabiego Henryka, z której 
nigdy już się nie wyzwolił.

Książkę zamyka część trzecia, stanowiąca interesujące studium motywu eksplozji w li-
teraturze. gdyby tę partię rozszerzyć, mogłaby ona stać się odrębną monografią, bo jej głów-
ny temat, dotąd nie dostrzegany bądź lekceważony przez literaturoznawców, okazuje się 
bardzo ważny, pozwala bowiem wydobyć konteksty istotne dla interpretacji głównych moty-
wów romantycznych. część zatytułowaną …i eksplozje otwierają Wypisy z niewydanej „An-
tologii zniszczenia” – zestawienie 28 fragmentów utworów z literatury polskiej i obcej, w któ-
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rych pojawia się motyw eksplozji, spowodowanej przez siły natury (wybuch wulkanu) bądź 
ręką człowieka (detonacja bomb). znalazły się tu utwory reprezentujące różne gatunki 
i epoki – wiersze, dramaty, poematy, eseje i artykuły publicystyczne, pochodzące z XIX, XX 
bądź XXI wieku (najstarszy tekst wywodzi się z 1828 roku, najnowszy ukazał się w 2015 roku). 
Układ chronologiczny zaproponowany przez autora szkiców pozwolił odsłonić ewolucję mo-
tywu eksplozji oraz ukazać nawiązania, punkty bliskości i relacje intertekstualne. do Anto-
logii zniszczenia trafiły m.in. Zamek kaniowski Seweryna goszczyńskiego, Reduta Ordona 
Mickiewicza i Germinal Émile’a zoli obok Władcy Pierścieni johna Ronalda Reuela Tolkiena, 
Wieszania jarosława Marka Rymkiewicza i Lamentu Urszuli Kozioł. Wszystkie utwory spaja 
motyw wybuchu oraz łącząca się z nim fenomenologia wyznaczana przez efekt gwałtownej 
destrukcji materii – tej nieorganicznej i tej żywej. Metaforyka wybuchu – wpisana w obraz 
powstań narodowych, wysadzania zamków, aktów terrorystycznych czy implozji – często 
służy wyrażeniu refleksji o historii i stawia pytanie „o głębszy sens próżni powstałej po gwał-
townej anihilacji jakiegoś fragmentu rzeczywistości” (s. 271). przychodniak odsłania również 
związki intertekstualne łączące poszczególne przykłady, udowadniając, że „wzajemnie [się 
one] przywołują, tworząc paralele lub wręcz serie (literackie) wybuchów” (s. 273). Interesu-
jącą egzemplifikacją takiego sposobu funkcjonowania motywu eksplozji jest wysadzenie 
zamku w zasławiu przez Wokulskiego – bohater Lalki tak naprawdę unicestwia ruiny zamku 
romantycznego, symbol uwięzienia w tradycji romantycznej. Autor szkiców łączy ten motyw 
z samobójczym gestem Wołodyjowskiego, który, wysadzając twierdzę Kamieniec podolski, 
zrealizował romantyczny wzorzec bohaterstwa. Historia owego motywu sięga jeszcze dalej – do 
wysadzenia warszawskiej reduty przez porucznika Ordona w 1831 roku.

Osobny podrozdział części trzeciej autor poświęca polskiej topice eksplozywnej, najlepiej 
oddającej, jego zdaniem, rodzime doświadczenia historyczne, traumy i fantazmaty. zesta-
wiając trzy teksty – dwa pochodzące z lat trzydziestych XIX wieku i jeden współczesny, 
z końca XX wieku i początku XXI wieku ([Obrona stolicy] Maurycego Mochnackiego, Reduta 
Ordona Mickiewicza oraz eseje historyczne Rymkiewicza) – ukazuje długie trwanie roman-
tycznej wyobraźni katastroficznej w kulturze polskiej. W przesiąkniętym patriotycznym 
entuzjazmem tekście Mochnackiego figura wysadzenia Warszawy stanowi element roman-
tycznej poetyki tyrtejskiej: metafora wybuchu ma wywołać wstrząs, który zamieni się w ener-
gię rewolucyjną i pozwoli na obronę ostateczną, prowadzącą nawet do aktu samozniszczenia. 
Mickiewicz w swoim wierszu tworzy legendę, opartą na skrajnym patriotyzmie i bezgranicz-
nym heroizmie, ale jednocześnie odsłania religijny plan historii – katastrofizm zostaje 
usankcjonowany sakralnie. W tekstach Rymkiewicza odnajduje przychodniak parafrazę 
motywu Mickiewiczowskiej Reduty Ordona – ideał walki za wszelką cenę, do końca, prowa-
dzącej do samozatraty obrońców – ale dostrzega w nich także mimowolną karykaturę hero-
izmu romantycznego. Stąd Rymkiewicz w ujęciu przychodniaka jawi się jako „plagiator ro-
mantycznej metaforyki eksplozji” i „postmodernistyczny żongler konwencji narracyjnych, 
zmieniający historię w domenę fikcji i ironii” (s. 290). Taka analiza porównawcza, przepro-
wadzona w ramach serii trzech eksplozji literackich, bez wątpienia pozwala autorowi recen-
zowanej książki przedstawić skomplikowane zagadnienie stosunku do tradycji romantycznej 
oraz zbadać sposoby funkcjonowania polskich mitów romantycznych (np. mit heroizmu czy 
Warszawy nieulękłej), które, jak się okazuje, do dziś pozostają ważnym składnikiem wy-
obraźni narodowej.

A b s t r a c t

MAgdAlenA BIzIOR-dOMBROWSKA nicolaus copernicus University, Toruń

A pOSTROMAnTIc lOOK

The text discusses zbigniew przychodniak’s book–a collection of twelve literary historical sketches 
concentrated on three problems connected with romantic worldview, namely quest, suffering, and ex-

III.indd   221 2018-03-14   12:32:16



Recenzje I pRzeglądY222

plosion. The “postromantic” stance adopted by the author allows to present Romanticism as “a trans- 
historical existence,” a part of our contemporaneity, but also helps to deeply insight into the complex-
ity of attitude to the polish Romantic tradition.

dOI:10.18318/pl.2018.1.13

MAŁgORzATA SOKAlSKA Uniwersytet jagielloński, Kraków

ze ŚWIATA OpeRY

A l i n a  B o r k o w s k a - R y c h l e w s k a, e l ż b i e t a  n o w i c k a, OpeRY VeRdIegO 
W pOlSKIcH XIX-WIecznYcH pRzeKŁAdAcH. (Recenzenci: Iwona puchalska, Anna 
Wypych-gawrońska). poznań 2016. Wydawnictwo poznańskiego Towarzystwa przyjaciół 
nauk, ss. 590.

Wrażenie eleganckiej starodawności tomu, który przed dwoma laty wzbogacił zasoby polskich 
studiów operologicznych, wynika nie tylko ze staranności i wysmakowania tej edycji: wy-
drukowanej na lekko kremowym papierze, z żywą paginą oddzieloną od tekstu stylizowanym 
ornamentem oraz z doskonałym pod względem technicznym przedrukiem oryginalnych 
XIX-wiecznych wydań librett, dającym czytelnikowi poczucie obcowania z zacnymi zabytka-
mi bibliotecznymi (jak głosi zakończenie Wprowadzenia, wybór formy reprodukcji został 
dokonany z uwagi na „świadomość niekwestionowanych zalet kontaktu współczesnego 
odbiorcy z oryginalnymi dokumentami kultury przeszłych epok” ás. 28ñ). nie jest to również 
wyłącznie zasługa objętości tomu – niebagatelnego w swoich fizycznych wymiarach, bo li-
czącego niemal 600 stronic. nie idzie tu też o staromodną okładkę, z owalną, w tonacji sepii 
reprodukcją sceny z Aidy, choć na równi z wymienionymi już dotąd cechami edycji i tę uznać 
można za dodatkowy atut, zwiększający i tak niemałą przyjemność płynącą z lektury. przede 
wszystkim jednak odczucie niedzisiejszego klimatu książki wynika z jej zawartości. jest to 
wszak reprint wybranych sześciu librett oper giuseppe Verdiego, które w polskich tłuma-
czeniach rozbrzmiewały na scenie warszawskiego teatru operowego w latach 1853–1893, 
zdobywając serca i umysły ówczesnej publiczności. nie tylko owe libretta, dzięki wykonanej 
digitalizacji – być może – mające szansę trafić kiedyś do szerszych grup odbiorców, stanowią 
o wartości tomu. Właściwie nawet można zaryzykować stwierdzenie, że są one wyłącznie 
pretekstem do tego, by wokół nich rozbudować komentarz, któremu poświęcone zostaną 
niniejsze uwagi. 

O jakość naukową owego komentarza zadbały autorki opracowania: Alina Borkowska-
-Rychlewska i elżbieta nowicka. Obie od lat prowadzą intensywne działania popularyzujące 
badania nad operą, mają w swoim dorobku publikacje indywidualne 1 oraz realizację szero-
ko zakrojonego projektu dotyczącego libretta operowego. niezwykle wartościową częścią 
owego projektu jest właśnie omawiany tu tom. pozostałe pozycje cyklu librettologicznego 
zogniskowane były wokół problemów związanych z konkretnymi propozycjami metodologicz-
nymi (np. z kwestią translacji, ważną nb. również w recenzowanej książce) czy z określony-

1 A. B o r k o w s k a - R y c h l e w s k a: Poema muzykalne. Studia o operze w Polsce w okresie roman-
tyzmu. Kraków 2006; Szekspir w operze XIX wieku. Romantyczne konteksty, inspiracje i nawiązania. 
poznań 2013. – E. n o w i c k a:  Omamienie – cudowność – afekt. Dramat w kręgu 
dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. poznań 2003; Zapisane w operze. Studia z historii 
i estetyki opery. poznań 2012. – E. n o w i c k a, A. B o r k o w s k a - R y c h l e w s k a, Oblicza wieku 
dziewiętnastego. Studia z historii literatury, teatru i opery. poznań 2017.
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mi kręgami kulturowymi (studia nad operą środkowo- i wschodnioeuropejską 2).Tom Opery 
Verdiego w polskich XIX-wiecznych przekładach odróżnia od wspomnianych prac 3 nie tylko 
fakt, iż tym razem w centrum uwagi znalazły się wyłącznie libretta oper jednego kompozy-
tora oraz ściśle ograniczony wycinek czasowy jego polskiej recepcji, ale także to, że w prze-
ciwieństwie do polifonii i polimetodyczności, charakterystycznych dla monografii zbiorowych, 
w recenzowanej książce panują ład i precyzja, właściwe dla drobiazgowo przemyślanej 
kompozycji, zrealizowanej przez ograniczony zespół autorski. 

Wspomniana kompozycja znacznie ułatwia poruszanie się po bogatym materiale wypeł-
niającym ten tom. Autorki zdecydowały się na układ, w którym każde z librett zostało omó-
wione z osobna. Otrzymujemy zatem sześć mikromonografii poświęconych najsłynniejszym 
bodaj Verdiowskim tytułom (są to kolejno: Rigoletto, Traviata, Bal maskowy, Don Carlos, 
Aida, Otello). pewne ogólniejsze uwagi dotyczące problematyki badania oper znalazły się 
w uspójnionej formie we Wprowadzeniu. W tej rozprawie – gdyż tak należałoby nazwać ów 
tekst, swoimi walorami i horyzontami naukowymi znacznie wykraczający poza wstępne 
nakreślenie syntetycznego tła – autorki deklarują, że wybór właśnie Verdiego oraz wymie-
nionych sześciu jego dzieł dyktowany był wartościami artystycznymi i europejską popular-
nością oraz żywością krytyki, z jaką się one spotkały (s. 7). jednak pierwszą sprawą poru-
szoną we Wprowadzeniu – i kto wie, czy nie najważniejszą – jest kwestia organizacji życia 
teatralnego w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku i wpływu, jaki wywarła na nie ówcze-
sna specyfika społeczno-polityczna. Ten motyw stanowi klamrę tematyczną we Wprowadze-
niu, ponieważ autorki powrócą do niego jeszcze na końcu – podsumowując to, jak żywo na 
sceniczną egzystencję oper Verdiego oddziaływały opisane czynniki. Były to okoliczności 
tyleż skomplikowane, co fascynujące (zrekonstruowane zresztą uprzednio przez Annę Wy-
pych-gawrońską w pracy, na którą autorki się powołują 4), związane, po pierwsze, z zależ-
nością od władz zaborczych i od wynikających stąd perturbacji natury politycznej, po drugie, 
z problemami kadrowymi – stanem zatrudnienia, brakiem odpowiednio wyszkolonych polskich 
śpiewaków, po trzecie wreszcie, z ekspansją pierwiastka obcego, a zatem obecnością i po-
pularnością włoskich solistów, wykonujących dzieła Verdiego w oryginale. 

z punktu widzenia badań nad teatrem polskim sam pomysł zogniskowania uwagi na 
jednym kompozytorze i jego recepcji wydaje się już wystarczająco nośny dla uzasadnienia 
podjętego tematu. Autorki jednak zajmują się jeszcze innym kręgiem zagadnień, z jakimi 
wiąże się wybrana przez nie perspektywa. Otóż Verdi rysuje się we Wprowadzeniu jako 
kompozytor oper o zapleczu literackim, a to pozwala poprzez badania jego twórczości sięgnąć 
do interesujących refleksji na temat ówczesnego funkcjonowania literatury w bardzo specy-
ficznej, a zarazem tak charakterystycznej dla epoki metodzie odbioru – za pośrednictwem 
operowego lustra, w którym przegląda się dzieło literackie, a wraz z nim idee, gusty, potrze-
by i zamiłowania czytelników. Autorki podkreślają, że Verdi jest tu jedynie poręcznym przy-
kładem zjawiska mającego o wiele szerszy zasięg: „chodzi [...] o pewną generalną właściwość 
kultury [XIX-wiecznej], w obrębie której właśnie literatura dostarczała stanowiącego o jej 
kształcie zbioru idei, wyobrażeń i pojęć, do których odnosiła się również opera” (s. 10). Szki-

2 Operowy kontrapunkt. Libretto w Europie Środkowej i Wschodniej. Red. K. l i s i e c k a, B. j u d-
k o w i a k. poznań 2014. – Libretto i przekład. Red. E. n o w i c k a, A. B o r k o w s k a - R y c h l e w-
s k a. poznań 2015.

3 Serię librettologiczną dopełniają: „Natchnienia poety i muzyka żenić się z sobą powinny…” Studia 
i szkice o libretcie (Red. E. n o w i c k a, A. B o r k o w s k a - R y c h l e w s k a. poznań 2013) oraz 
Miraże identyfikacji. Libretto w operze XX i XXI wieku (Red. A. B o r k o w s k a - R y c h l e w s k a, 
E. n o w i c k a. poznań 2015).

4 A. W y p y c h - g a w r o ń s k a, Warszawski teatr operowy w latach 1832–1880. częstochowa 2005. 
zob. też tej autorki: Warszawski teatr operowy i operetkowy w latach 1880–1915. częstochowa 
2011.
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ce poświęcone konkretnym operom, zaprezentowane dalej w recenzowanym tomie, tylko po 
części realizują zapowiedź daną w cytowanym fragmencie wstępu; komentarz odnoszący się 
do warstwy literackiej został w nich w nieunikniony sposób ograniczony. niemniej jest to 
istotna konstatacja, potwierdzająca ważność kontekstu operowego w badaniu szerszych niż 
tylko teatralnych zjawisk kultury XIX wieku. podobną funkcję pełni inna uwaga z Wprowa-
dzenia, dotycząca odejścia od eksploatacji w libretcie operowym fabuł mitologicznych na 
rzecz inspiracji literackich (s. 10–11). Spostrzeżenie to – nienowe, a przecież nie dość jeszcze 
w pracach i świadomości badaczy epoki wyeksponowane – dla pewnych rozpoznań związa-
nych ze studiami nad kulturą XIX-wieczną ma znaczenie fundamentalne, splata przy tym 
jeszcze mocniej refleksję operologiczną z literaturoznawstwem. 

jedną z kwestii uzasadniających wybór Verdiego i sześciu librett jego oper zaprezento-
wanych w tomie jest ujawnione przez autorki podobieństwo tematyki, idei i problemu, leżą-
cych u podłoża wszystkich tych tekstów. W ich głębokiej strukturze wyraża się zaintereso-
wanie dla konfliktu między racją władzy a racją poddaństwa, między rządzącym a rządzo-
nymi – który to wątek przebiega równolegle do historii miłosnej lub się z nią przecina. 
W operze ten splot tematyki władzy i miłości należy do najbardziej tradycyjnych, pojawia się 
od czasów wczesnobarokowej Koronacji Poppei. nowicka i Borkowska-Rychlewska zwracają 
uwagę na to, że około roku 1830 w operze zachodzi zmiana sposobu traktowania wielokrot-
nie już opracowywanych w librettach zagadnień i motywów. znaczna część z nich ulega 
ostatecznej dekonstrukcji i przestaje odgrywać istotną rolę wśród operowych fabuł, inne 
dostosowane zostają do nowej epoki, np. poprzez ich przetransponowanie w aktualne prze-
strzenie społeczne oraz obdarzenie bohaterów nowocześniejszą mentalnością. Wydaje się, 
że tę różnicę między dawnym a nowym podejściem do tematu konfliktu władzy i miłości 
zobrazowałoby lepiej poszerzenie wątku bodaj o kilka przykładów starszych oper, z typowym 
dla nich arystokratyzmem i koturnowym heroizmem, jak choćby w różnych wersjach Armi-
dy. na ich tle ukazałaby się w bardziej zdecydowany sposób odmienność librett oper Ver-
diego, zwłaszcza tak charakterystyczne dla XIX stulecia wchodzenie tragedii w mariaż 
z melodramatem. 

zmarginalizowanie we Wprowadzeniu znaczenia wątku treściowego librett oper Verdiow-
skich jest w pełni uzasadnione, skoro każde z nich omówione zostanie jeszcze osobno 
w dalszych partiach książki, niemniej zauważyć trzeba, że owa uwypuklona na początku 
wspólnota tematyczna wybranych librett nie została jakoś szczególnie mocno wykorzystana 
w późniejszych refleksjach poświęconych pojedynczo traktowanym operom. Być może dla-
tego, że już na wstępie uwaga autorek skupiła się na innej kwestii, mianowicie na recepcji 
muzyki Verdiego w polsce w kontekście prowadzonej niemal od początku wieku XIX dysku-
sji o idiomie muzyki niemieckiej i włoskiej. We Wprowadzeniu przypomina się o dawnych, 
pochodzących jeszcze z lat trzydziestych XIX wieku wypowiedziach Karola Kurpińskiego 
(s. 25), wskazując na fakt, że był to moment kluczowy dla wykrystalizowania się koncepcji 
polskiej opery narodowej, która, za sprawą Stanisława Moniuszki, ostatecznie uformowała 
się w oparciu raczej o wzorce włoskie niż niemieckie. powstanie zjawiska takiego jak opera 
narodowa zmieniło zresztą w ogóle postrzeganie kwestii narodowych w muzyce oraz sposób 
ich dyskutowania i poddawania ocenie. 

jak piszą autorki, o opiniach na temat oper Verdiego w dużej mierze decydowało „za-
korzenione w estetyce i filozofii romantycznej przekonanie o naturalnej narodowości muzy-
ki poszczególnych twórców” (s. 17). Muzyka Verdiego okazywała się trudna do bezwarunko-
wego zaakceptowania przez ówczesnych krytyków, dla których zwłaszcza późniejsze dzieła 
mistrza zbyt daleko odbiegały od tego, co skłonni byliby oni definiować jako styl opery 
włoskiej. początkowo bliski temu wzorcowi, został Verdi uznany przez polską prasę za kom-
pozytora wiernego idiomowi opery włoskiej, za kontynuatora linii wytyczonej przez wielbio-
nych nad Wisłą: gioachina Rossiniego, Vincenza Belliniego i gaetana donizettiego. dopiero 
dojrzałe dzieła Verdiego, wśród nich zaś Moc przeznaczenia, a zwłaszcza Don Carlos, skło-
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niły komentatorów do zawahania się w tak jednoznacznej aprobacie i zarazem do poszuki-
wania innych paraleli, wyjaśniających specyfikę tych oper. przegląd opinii wyrażanych przez 
ówczesnych znawców przekonuje, że zauważono u Verdiego wzmożoną siłę dramatyczną, co 
pozytywnie oceniał na łamach „echa Muzycznego, Teatralnego i Artystycznego” jan Kleczyń-
ski, inni krytycy wszakże widzieli raczej w tych dziełach „grzechy operowe” wynikające 
z zapatrzenia się na wzorce grand opéra spod znaku giacoma Meyerbeera czy jacques’a 
Halévy’ego. nawiasem mówiąc, te skojarzenia można by było we Wprowadzeniu nieco głębiej 
zinterpretować, wskazują one przecież na fundamentalne niezrozumienie nowego kierunku, 
w jakim poszedł Verdi w latach sześćdziesiątych, skoro dla porównania recenzenci wydoby-
wali z operowego lamusa bardzo popularne, ale już tak niewspółczesne dzieła francuskiej 
opery heroicznej. Słuszniejsze wydają się głosy, które lokują Verdiego w pobliżu innego 
operowego geniusza i nowatora działającego w epoce – Richarda Wagnera, choć pokrewień-
stwo to opiera się raczej na wrażeniu nowości estetyki i podejścia do opery jako dzieła przede 
wszystkim dramatycznego niż na faktycznym podobieństwie efektu artystycznego (temat 
filiacji Wagnerowskich powraca w opracowaniu poświęconym Aidzie, by w tekście o Otellu 
ukazać finał tych sporów krytycznych o wagneryzm Verdiego – ostateczną zgodę na nową 
koncepcję dramatu operowego zaproponowaną przez włoskiego kompozytora). 

na koniec Wprowadzenia autorki, wracając i nawiązując do pierwszej części tej rozpra-
wy i zarysowanej w niej sytuacji polskich teatrów w Warszawie w okresie zaborów, na tym 
właśnie tle lokują wskazany w tytule recenzowanej książki problem wystawiania przed polską 
publicznością włoskich oper Verdiego w tłumaczeniach. nie było to samo w sobie niczym 
dziwnym w XIX-wiecznej praktyce teatralnej. W wypadku Verdiego dość niezwykły jest jednak 
fakt, że z uwagi na aktywność włoskich śpiewaków w Warszawie, tamtejsi melomani najpierw 
zapoznawali się z tymi operami w oryginale, potem zaś trafiały one na deski teatru powtórnie 
– w przekładzie. Objaśniać tę osobliwość można, oczywiście, wieloma wspomnianymi przez 
autorki okolicznościami natury organizacyjnej czy nawet politycznej. Umieszczenie tego zja-
wiska w kontekście wcześniejszej o kilkadziesiąt lat – wspomnianej już we Wprowadzeniu – 
dyskusji o narodowym charakterze opery pozwala przypomnieć głoszone wówczas przez 
józefa elsnera i Karola Kurpińskiego poglądy na temat spolszczenia libretta jako jednego 
z czynników nadających dziełu operowemu rodzimy charakter. choć pojęcie sztuki, a w tym 
opery narodowej, uległo na przestrzeni XIX wieku istotnym przemianom, trudno nie zgodzić 
się z tym, że śpiewanie włoskich oper Verdiego w warszawskim teatrze w języku polskim 
nabierało również znamion narodowej demonstracji, będąc zarazem elementem świadomie 
prowadzonej polityki repertuarowej, zmierzającej do intensyfikacji pojawiania się polsko- 
języcznych spektakli na scenie. zagadnienie to w pełni zaprezentowane zostaje w dalszej 
części rozprawy, w analizie komentarzy prasowych dotyczących przedstawień kolejnych oper 
Verdiego w polskim przekładzie. Autorki podkreślają także, że w ślad za obyczajem tłuma-
czenia librett postępowały i inne zjawiska: angażowanie polskich śpiewaków, poszerzanie 
dostępnego polakom repertuaru operowego w ich własnym języku, możliwość przeprowadza-
nia przez odbiorców porównań wersji włoskiej i polskiej opery – co prowokowało do dyskusji 
na temat trudności tłumaczenia tekstów do śpiewu. przybliżeniem kilku aspektów owego 
problemu autorki kończą Wprowadzenie (s. 27–28), po którym zamieszczone zostały repro-
dukcje sześciu librett, każda poprzedzona minimonografią danej opery Verdiego. 

W tej części książki autorki zrezygnowały ze skupienia uwagi wyłącznie na zjawisku 
warszawskiej recepcji włoskiego kompozytora, odwołując się do szerszego tła, związanego 
z okolicznościami powstania i specyfiką kolejnych jego dzieł. dzięki takiemu sposobowi 
opracowania zagadnienia niewątpliwie powiększa się popularyzatorski wymiar recenzowanej 
książki, która – do pewnego stopnia – zapełnia lukę w polskiej literaturze poświęconej operze 
oraz Verdiemu. Każde z przedstawionych tu jego dzieł umieszczone zostało w kontekście 
podstawowych informacji na temat swego literackiego źródła (niekiedy – jak w przypadku 
Rigoletta czy Otella – mającego bogatą historię i cieszącego się dużą pozaoperową popular-
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nością), a także przemian, jakim uległo ono w libretcie. Opisy osobliwości w polskiej recep-
cji oper Verdiego poprzedzają szkicowe omówienia ich odbioru premierowego we Włoszech, 
a wybrane cytaty z tamtejszej prasy podkreślają te aspekty dzieła, które postrzegane były 
w ojczyźnie kompozytora jako niezwykłe, nowatorskie – a zatem również w polsce dyskuto-
wano ich specyfikę, odnosząc się do analogicznych kwestii. 

Siłą rzeczy, najbardziej panoramiczny charakter ma wstęp do pierwszej przedstawionej 
opery (Rigoletto), w którym znalazło się sporo dodatkowych informacji. Obok zarysu wcze-
śniejszych dokonań operowych, ich uprzednich wystawień na warszawskiej scenie, a także 
zapowiedzi przyszłej sławy i wielkiej popularności prasowej Verdiego znajduje się tam też 
szkic poświęcony janowi chęcińskiemu, tłumaczowi (a później i autorowi) librett (s. 43). 
Takie antycypujące uwagi, dotyczące np. wzmożonego zainteresowania kompozytorem w la-
tach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych (s. 36), czy też powroty niektórych tematów omówio-
nych wcześniej we Wprowadzeniu (jak kwestia wpływu polityki repertuarowej Warszawskich 
Teatrów Rządowych oraz programu polskiej opery narodowej na powodzenie oper Verdiego 
– związek ten ponownie omówiony zostaje w artykule o Balu maskowym ás. 224ñ, a potem 
do tej informacji autorki odwołują się jeszcze raz przypisem w tekście o Aidzie ás. 440ñ) 
skłaniają do zastanowienia, czy koncepcja kompozycyjna książki – skądinąd tak przejrzysta 
i logiczna, oparta na wydzieleniu sześciu odrębnych artykułów poświęconych kolejnym li-
brettom – nie byłaby jednak spójniejsza i nie pozwoliłaby na bardziej kompleksowe opraco-
wanie zagadnienia, gdyby temat polskiej recepcji dzieł Verdiego pomieścić w jednej rozbu-
dowanej rozprawie, a ewentualnie podstawową charakterystykę oper pozostawić w formie 
informacyjnego wstępu do każdego z librett. Wybrany przez autorki układ może sugerować 
czytelnikowi, że lektura wyłącznie jednego ogniwa tomu: jednego libretta i poprzedzającego 
je artykułu, pozwoli mu całościowo i wszechstronnie zapoznać się z interesującym go aspek-
tem tematu. I jest to prawdą – każdy bowiem ze wstępów do librett przygotowany został 
w najwyższym stopniu rzetelnie i na podstawie dogłębnie przeprowadzonych badań, i nie 
jest – wszak dopiero po przeczytaniu wszystkich tych artykułów rysuje się całościowy obraz 
twórczości Verdiego i jej rozwoju oraz problemów recepcyjnych, z jakimi wiązało się jej wy-
stawianie na XIX-wiecznych scenach. nawiasem mówiąc, zabieg taki jak zastosowany bodaj 
jeden raz (s. 440) w całej książce przypis odsyłający czytelnika do innego studium z tomu, 
celem pogłębienia wiedzy o istotnym aspekcie zagadnienia, z sukcesem mógłby zostać wy-
korzystany w znacznie większym zakresie, objąć inne wątki refleksji i dzięki temu podkreślić 
spójność omawianej problematyki.

Wszystkie te rozważania na temat kompozycji książki byłyby zapewne zupełnie bezpod-
stawne, gdyby nie to, że polski czytelnik zainteresowany twórczością Verdiego ma do dys-
pozycji stosunkowo nieduży materiał: pojedyncze artykuły analityczno-interpretacyjne 
rozsiane w tomach niekiedy poświęconych zupełnie innym zagadnieniom 5, popularną bio-
grafię autorstwa Henryka Swolkienia 6 oraz omówienia librett i zwięzłe komentarze w prze-
wodniku Tysiąc i jedna opera piotra Kamińskiego 7. nie ma natomiast w polsce wydawnictwa, 

5 na głębszą uwagę zasługuje w ostatnich latach z pewnością tom Teatr muzyczny Verdiego i Wag-
nera. Konteksty literatury i kultury (Red. R. d. g o l i a n e k, H. W i n i s z e w s k a. poznań 2015), 
w którym nb. zamieszczone są interesujące studia A. B o r k o w s k i e j - R y c h l e w s k i e j (Cienie 
Norwida i Baudelaire’a. Verdi i Wagner w „Kronice paryskiej” Zofii Węgierskiej) oraz E. N o- 
w i c k i e j (Los w operze Verdiego – szkic problemu), tematycznie powiązane z zakresem omawianej 
pozycji. Warto podkreślić również, że komentarz bibliograficzny w Operach Verdiego w polskich 
XIX-wiecznych przekładach w dużej mierze zbiera i porządkuje polską (a w wyborze również 
obcojęzyczną) bibliografię Verdiowską, co jest jedną z pobocznych zalet merytorycznych tomu, ale 
przecież nie mniej od pozostałych ważną. 

6 H. S w o l k i e ń, Verdi. Wyd. 3. Warszawa 1983.
7 P. K a m i ń s k i, Tysiąc i jedna opera. T. 2. Kraków 2008.
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które – jak np. francuskie czasopismo „l’Avant Scène Opéra” – umożliwiałoby gruntowne 
poznanie kontekstów twórczości danego kompozytora, treści libretta (we współczesnym 
przekładzie) wraz z komentarzami o jego źródłach, uwagami o muzyce i recepcji. 

 przyjęty w recenzowanej książce układ kompozycyjno-tematyczny zadecydował, że 
zaczerpnięte z polskiej prasy z epoki opinie na temat oper Verdiego musiały zostać dobrane 
i zaprezentowane w poszczególnych studiach wyłącznie wedle klucza przedmiotu opisu, 
a więc tak, by dotyczyły tylko konkretnej opery. przypadki odwołań do innych utworów 
trudno było jednak autorkom całkowicie wyeliminować wówczas, gdy skupiały się na jakimś 
aspekcie dzieła (jak np. na harmonii, instrumentacji), który rodzimi krytycy oceniali w zbli-
żony sposób w odniesieniu do kilku różnych kompozycji Verdiego. co więcej, niektóre uwa-
gi dotyczące choćby walorów polskojęzycznych wersji librett – zwłaszcza gdy wychodziły one 
spod jednego pióra – z konieczności muszą brzmieć podobnie w poszczególnych studiach. 
ciekawie na tym tle rysuje się postać Maksymiliana Radziszewskiego, którego przekłady 
librett trzech oper Verdiego – w świetle uwag analityczno-interpretacyjnych z kolejnych 
artykułów – cechują się dużą różnorodnością stylistyczną, zauważalną jednak dopiero wte-
dy, gdy porównamy przestylizowany Bal maskowy, niezbyt szczęśliwie spolszczonego Don 
Carlosa i całkiem udaną Aidę. Sylwetkę trzeciego z tłumaczy oper Verdiego, piotra Maszyń-
skiego, prezentuje studium na temat Otella (s. 525).

W artykułach poprzedzających libretta powracają także kwestie zarysowane we Wpro-
wadzeniu, jak np. trudności z odbiorem dojrzałych dzieł Verdiego, któremu zarzucono 
odejście od idiomu włoskiej, melodyjnej opery (głosy te odezwały się intensywnie po premie-
rze Don Carlosa ás. 311, 313ñ). z kolei spójność pewnych problemów w omówieniach wszyst-
kich oper należałoby bardziej uwypuklić, gdyż w przyjętym układzie umyka ona uwadze 
czytelnika – mam tu na myśli np. kwestię rozwoju recenzji teatralnej, jej funkcji i zakresu. 
lektura całości studiów zamieszczonych w tomie dostarcza fascynującego materiału dowo-
dzącego, że dominującym elementem w wypowiedziach krytyków wciąż pozostawała ocena 
kompetencji wokalnych śpiewaków, ale z czasem coraz mocniej uwypuklała się tendencja 
do komentowania dzieł, kreślenia syntetycznego obrazu twórczości Verdiego i lokowania na 
tym tle sądów na temat recenzowanej kompozycji. choć nie jest to przedmiotem ich dociekań, 
trudno przecież nie zauważyć, że autorki wkroczyły tu w istotny i interesujący aspekt badań 
nad krytyką muzyczno-teatralną, co powinno, być może, zostać nieco mocniej zasygnalizo-
wane – tym bardziej że np. w studium dotyczącym Aidy tego typu refleksja została wprost 
sformułowana (s. 441–442), w tekście o Otellu zaś pojawiło się nawet stwierdzenie, że „w 
latach 90. XIX wieku polska krytyka teatralno-muzyczna dysponowała już bardzo dobrze 
wypracowanymi narzędziami analizy dzieła dramatyczno-muzycznego i cechowała się dużą 
świadomością instrumentarium krytycznej debaty” (s. 518). 

zasadniczo układ treści w kolejnych studiach jest zbliżony. najpierw uwaga skupia się 
na okolicznościach powstania utworu (np. w wypadku Aidy okazują się one istotniejsze od 
literackich okruchów leżących u podstawy pomysłu na dzieło; z kolei Balowi maskowemu 
towarzyszą niespodziewane koincydencje historyczne, ingerencje cenzury, a opera Don 
Carlos ma dwie niezależne wersje językowe libretta: francuską i włoską) oraz na komenta-
rzu do libretta w związku z jego literackimi źródłami (odnośnie do Traviaty np. zostają 
również przywołane dzieje polskiej recepcji Damy kameliowej Alexandre’a dumasa, tak 
w wersji książkowej, jak i scenicznej; w rozdziale o Don Carlosie został szkicowo omówiony 
dramat Friedricha Schillera, wspomniano także o jego polskich tłumaczeniach; Otello zaś 
skłonił do wzmianki o szekspirowskich fascynacjach Verdiego). Trzon każdego z rozdziałów 
stanowią omówienia głosów krytyki poświęconych danemu dziełu jako takiemu – najpierw 
z prasy włoskiej i dopiero potem z polskiej. Ostatnim podejmowanym tematem są walory 
przekładów, zwłaszcza kwestia osobliwości w zakresie przesunięć znaczeniowych, jakich 
dokonywali polscy tłumacze. nierzadko też pojawiają się w tym miejscu pochwały ich 
warsztatu. głębsza charakterystyka utworu Verdiego polegająca na przybliżeniu psycho-
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logicznej specyfiki kreacji bohaterów została podjęta tylko wyjątkowo odnośnie do najpóź-
niejszej z omówionych tu oper – Otella, co wynikało z innego kierunku, jaki przybrał odbiór 
owego dzieła przez warszawską krytykę, interpretującą je w dojrzalszy i bardziej przenikli-
wy sposób niż pozostałe opery Verdiego.

najważniejszymi partiami opracowań poszczególnych kompozycji są, oczywiście, kwestie 
związane z ich recepcją – udokumentowaną w wypowiedziach prasowych na temat premier 
i późniejszych spektakli – oraz uwagi o tłumaczeniach. Źródła prasowe w ostatnich latach 
wykorzystywane były przez licznych badaczy, m.in. przez wspomnianą już Annę Wypych-
-gawrońską, która, opierając się na tym materiale, stworzyła syntezy poświęcone dziejom 
teatrów operowych Warszawy oraz lwowa, jak również dotyczące ważnego zjawiska filiacji 
między teatrem muzycznym i operowym 8. Skupienie się na recepcji konkretnych dzieł Ver-
diego w omawianej książce pozwoliło autorkom zestawić fascynujące obrazy funkcjonowania 
dawnego teatru – z jego problemami i niedociągnięciami artystycznymi (zasadą właściwie 
wydaje się niedopracowanie premier operowych i stopniowe szlifowanie formy wokalno-ak-
torskiej przez wykonawców w kolejnych spektaklach) oraz momentami triumfu. W artykule 
poświęconym Balowi maskowemu pojawił się również zarys sylwetki Radziszewskiego, tłu-
macza specjalizującego się w repertuarze Verdiowskim, a także autora operowej adaptacji 
Mazepy juliusza Słowackiego, pokrótce omówionej na s. 231. na tle przekładów chęciń-
skiego libretta Radziszewskiego cechuje wybitna dbałość o prozodię, której ofiarą niekiedy 
pada sens tekstu (przykłady zgromadzono na s. 233–236; podobne mankamenty zostały 
wskazane w tłumaczeniu Otella przez Maszyńskiego ás. 526–529ñ). Innym razem jednak 
Radziszewskiemu w doskonały sposób udaje się przyswoić polszczyźnie znaczenia skryte 
„nie tylko w warstwie semantyki, ale i prozodii oryginalnych tetrastychów” (s. 450, uwagi 
o przekładzie Aidy). Szczególną rolę w tego typu rozważaniach odgrywają podsumowania, 
w których na końcu każdego z rozdziałów zwięźle ujęte zostały kierunki przesunięć trans-
latorskich w obrębie poszczególnych librett. np. taka finalna konstatacja, iż język polskiego 
tłumaczenia Balu maskowego wywodzi się „przede wszystkim ze stylistyki wczesnoroman-
tycznej ballady, literatury grozy i poezji cmentarnej”, a librecista „konsekwentnie dąży za-
razem do maksymalnej intensyfikacji [...] znaczeń” (s. 235), pozwala autorkom na zweryfi-
kowanie sądów XIX-wiecznego recenzenta, uznającego ów przekład za „zaniedbany” (s. 236). 
W perspektywie pogłębionej refleksji nad tym librettem okazuje się, że za efektem zaniedba-
nia stoi raczej niewspółczesność języka, jego zakorzenienie w estetyce przebrzmiałej już 
w drugiej połowie wieku. Są to ustalenia kluczowe dla badania przeobrażeń stylistycznych 
polszczyzny literackiej XIX wieku, dowód znaczących przemian wrażliwości i gustów odbior-
ców, dla których opera nie była wyłącznie miejscem, gdzie – jak można byłoby się spodziewać 
– utrwala się obraz języka przestarzałego i niedzisiejszego, ale wręcz przeciwnie, gdzie do-
strzega się potrzebę postępu w tej dziedzinie sztuki.

Wskazane w niniejszej recenzji wątpliwości odnośnie do kompozycji tomu i propozycje 
drobnych uzupełnień, uwypuklających wątki równie, jak same opery Verdiego, interesujące, 
a przeprowadzone niejako w poprzek zaproponowanego uporządkowania tematycznego, jak 
też dość jednak liczne w tak solidnej i wizualnie wysmakowanej edycji niedociągnięcia ko-
rektorskie nie są w stanie zmniejszyć niepodważalnego znaczenia tej publikacji. To nie tylko 
kompendium wiedzy na temat okoliczności przyswajania przez polską publiczność oper 
Verdiego, kształtowania się jego recepcji nad Wisłą, doskonalenia warsztatu przekładowego, 
wykuwania się rodzimej koncepcji krytyki muzycznej i teatralnej oraz idei opery narodowej, 
ale również syntetyczny zarys podstawowych informacji na temat sześciu najwybitniejszych 
oper włoskiego mistrza, a wreszcie – last but not least – książka ułatwiająca kontakt współ-
czesnego odbiorcy z poddanymi krytycznej ocenie tłumaczeniami librett. 

8 A. W y p y c h - g a w r o ń s k a: Lwowski teatr operowy i operetkowy w latach 1872–1918. Kraków 
1999; Muzyka w polskim teatrze dramatycznym do 1918 roku. cz. 1–2. częstochowa 2015.
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FROM THe WORld OF OpeRA

The review discusses Alina Borkowska-Rychlewska and elżbieta nowicka’s book which contains reprints 
of six polish translations of giuseppe Verdi’s most famous libretti and comprehensive commentaries 
to each of them. The presented studies fall into the modern opera studies and considerably broaden it 
with the scope of Verdi’s output reception in poland, the issue of opera libretto translation, the shaping 
of music and theatre criticism in poland, as well as discussion on the idea of national opera.
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IzABellA MAlej Uniwersytet Wrocławski

WAŃKA-WSTAŃKA, czYlI Rzecz O pOlSKO-ROSYjSKIcH RelAcjAcH 
(OKOŁO)lITeRAcKIcH

A n n a  S o b i e s k a, WOKÓŁ AleKSAndRA BŁOKA. z dzIejÓW pOlSKIcH FAScYnAcjI 
KUlTURą I lITeRATURą ROSYjSKą. (Recenzenci: piotr Mitzner, Alicja Wołodźko-Butkie- 
wicz. Indeks: Michał Kunik). Warszawa 2015. Fundacja Akademia Humanistyczna / Instytut 
Badań literackich pAn – Wydawnictwo, ss. 448.

zgraja rewolucjonistów-apostołów z bagnetami założonymi na sztorc, (nie)gotowych do walki 
o nowe ideały, kroczy w nieregularnym rytmie za chrystusem – z jednej strony, zmateria- 
lizowanym symbolem nadziei, odkupienia, katharsis, z drugiej: urojeniowym symbolem  
niewiary, złudnych dążeń, nieosiągalności celu, pijackiej halucynacji. Wszak pośród tych nie- 
zwykłych apostołów nowego świata, kulących się przed mroźnymi podmuchami rosyjskiej 
śnieżycy, znaleźli się obok siebie niedawni szubrawcy, robotnicy, pijacy, za chrystusem zaś 
postępuje krok w krok, przydeptując jego święte szaty i nonszalancko puszczając kółka 
z dymu papierosowego, kat i ofiara rewolucji – proletariusz. Trudno pozostać obojętnym 
także wobec magmy czerni, czerwieni i bieli, ekspresjonistycznie nasyconej krzykiem nie-
wiadomego. Realizm i mesjanizm wzięte pospołu, implikowane mrocznym bolszewizmem 
i światłością posłańców jutra, tworzą psychodeliczny konglomerat, przykuwający uwagę 
odbiorcy. A mowa o odbiorcy książki Anny Sobieskiej. czytelnik rusycysta wyjdzie zwycięsko 
z pierwszego spotkania z samą tylko okładką – jego pamięć uruchomi strofy i obrazy z po-
ematu Dwunastu Aleksandra Błoka. I skonfrontuje z ilustracjami do tychże Dwunastu innych 
autorów, zwłaszcza jurija Annienkowa. na okładce zajmującej nas pozycji znajduje się ry-
sunek Siergieja jutkiewicza, mniej wyrobionym rusycystycznie czytelnikom podprogowo su- 
gerujący związek między ilustracją z okładki a tytułem książki: Wokół Aleksandra Błoka. Z 
dziejów polskich fascynacji kulturą i literaturą rosyjską. Rzecz zatem musi dotyczyć Bło- 
ka – największego z symbolistów rosyjskich, jego twórczości (ewoluującej od mistycznego 
zachwytu po uwielbienie Ojczyzny-Żony), zapewne także światopoglądu i osobowości arty-
stycznej w ujęciu komparatystycznym, bo w odniesieniu do „polskiego Błoka”. Sprawdźmy, 
czy tak jest w istocie.

Rzecz o uwodzeniu

jak zauważa autorka we Wstępie: „pisanie o »polskim« Błoku to zadanie fascynujące, choć 
trudne, i wcale nie tylko dlatego, że jest pisaniem o losach kultury rosyjskiej w rusofobicz-
nej polsce, o spotkaniach »duszy« narodu rosyjskiego i polskiego. jest trudne, bo wymaga 
uchwycenia i odtworzenia pewnego kulturowo-psychologicznego paradygmatu określające-
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go pokolenia polskich intelektualistów, którzy w latach dwudziestych i trzydziestych wieku 
XX przeżywali Błoka i literaturę rosyjską jako doświadczenie konstytuujące ich własną 
biografię. najpoważniejszy problem polega tu więc na konieczności uspójnienia nieogarnio-
nych często w swej złożoności dyskursów, na wymogu narzucenia pewnego ładu tam, gdzie 
stanem naturalnym jest chaos i wymykanie się wszelkiej typologii. należy o tym pamiętać, 
bo w takiej perspektywie wartość badań nad oddziaływaniem twórczości autora Dwunastu 
na czytelników polskich, nad jego obecnością w świadomości twórców literatury polskiej 
przestaje być tylko mierzalna jako sumaryczny wynik zmagań toczonych na terytorium 
przyczynkarskich studiów nad dziejami polsko-rosyjskich związków literackich, przybliżanie 
dialogu, spotkania Wschodu i zachodu. W takiej perspektywie pracę tę czytać by należało 
jako zgłębianie pewnych narracyjnych toposów generacji II Rzeczypospolitej, dla której Błok 
i jego dzieło stały się jednym z bardzo ważnych znaków ikonicznych osobistych przewarto-
ściowań, rodzajem imperatywu egzystencjalnego czy raczej widmem pojawiającym się w naj-
bardziej kluczowych momentach życiowych wyborów. próba analizy fenomenu popularności 
Błoka w polsce międzywojennej, szkicowanie odpowiedzi na pytanie, czym uwiodło polskich 
czytelników dzieło stworzone przez »bożestwiennogo Aleksandra«, na czym według nich 
polegał czar jego osobowości, pozwoli wydobyć z ukrycia wiele zaskakujących psychologicz-
no-kulturowych tajemnic” (s. 9–10). 

Ów fragment książki dużo wyjaśnia, określa bowiem rusofilską postawę autorki w ru-
sofobicznej polsce (tej międzywojennej oraz tej nam współczesnej), uprzedza o zawiłościach 
podjętego tematu i przekonuje, że warto zadać sobie trud wniknięcia w zapętlenia polsko-
-rosyjskich związków literackich. nie jest to zresztą temat nowy, eksploatowano go wcześniej 
z zapałem (bywało, nazbyt politycznie dosmaczonym), czego owoc stanowią wartościowe 
opracowania (że ograniczę się do bliskiego mi podwórka wrocławskiego i wspomnę publika-
cje Mariana jakóbca, Franciszka Sielickiego, zbigniewa Barańskiego czy – z nowszych ba-
dań – elżbiety Tyszkowskiej-Kasprzak; nie sposób nie pamiętać także o kultowej już dziś 
i wciąż wielce użytecznej dwutomowej Historii literatury rosyjskiej pod redakcją jakóbca, 
w której poczesne miejsce zajmują rozdziały traktujące o tychże stosunkach). Książka So-
bieskiej z powodzeniem wpisuje się w dobrą tradycję tego typu badań. Autorka zakłada – nie 
bez racji – iż ma do czynienia ze zjawiskiem fenomenalnym (śmiem dodać, że w polsko-ro-
syjskich relacjach kulturowych nie ma zjawisk innych niż fenomenalne), a to znaczy: ku-
szącym samą badaczkę, która pragnie skusić również czytelników. najważniejsze staje się 
przeto dla autorki – polonistki z wykształcenia i rusycystki z zamiłowania, która od począt-
ku swojej drogi naukowej pozostaje wierna ujęciom komparatystycznym w tym właśnie 
zakresie 1 – primo: dociec przyczyn uwiedzenia przez twórczość Błoka umysłów i wyobraźni 
odbiorców polskich, secundo: opisać charakter i skutki tej fascynacji, która zrodziła się na 
przełomie XIX i XX stulecia wbrew sytuacji pozaliterackiej, wychodząc naprzeciw uprzedze-
niom i wrogim nastrojom. 

Książka Sobieskiej musiała zatem objawić się w ostatecznym kształcie jako dzieło wie-
lopoziomowe, o strukturze tyleż złożonej, co uporządkowanej. W rezultacie powstał foliał 
„matrioszkowy”, wprowadzający odbiorcę rozdział po rozdziale w kolejne aspekty dyskursu 
o dziejach polskich fascynacji rosyjskim poetą symbolistą i jego twórczością. Mocno roz-
członkowana struktura książki, z licznymi, najczęściej niewielkimi objętościowo cząstka- 
mi, konstytuującymi każdy z pięciu rozdziałów zasadniczych, przy pierwszym kontakcie 
przytłacza różnorodnością, tym specyficznym rozdrobnieniem, przypominającym nieregu-
larne w kształcie puzzle. Warto jednak odsunąć od siebie powierzchowne wrażenie i zagłębić 
się w lekturę, najlepiej w odcinkach, które odpowiadać będą kręgosłupowi publikacji. A two-

1 zob. A. S o b i e s k a, Twórczość Bolesława Leśmiana w kręgu filozoficznej myśli symbolizmu rosyj-
skiego. Kraków 2005.
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rzą go: wsparty na dwóch filarach fundament (Rossica non leguntur árusskoje nie czitajetsiañ, 
czyli „czarny romans” Młodej Polski i Bolszewicka hipnoza czy „griozofars”? O Aleksandrze 
Błoku w Polsce międzywojennej) oraz trójczłonowa oś (Rosyjski dyskurs erotyczny i polskie 
wcielenia Błokowskiej „Priekrasnoj Damy”, Ach, ten „Tiomnyj morok cyganskich piesien...” – 
o uwiedzionych przez rosyjski romans cygański, „Diemon z ułybkoj Tamary”, czyli o opętaniu 
chłystowskim transem i muzyce rewolucji) wraz ze zwieńczeniem w postaci skromnego Za-
kończenia. Możliwy jest jeszcze bardziej syntetyzujący podział książki – na dwie, obszerne 
semantycznie części, o zróżnicowanym atoli charakterze. Będzie to stworzony przez badacz-
kę katalog faktów tudzież trójczłonowa oś, dopiero co przeze mnie wyabstrahowana. pierw-
sza odsłona stanowi wynik ogromnej pracowitości autorki, która zgromadziła imponujący 
jakością i rozległością źródeł materiał, tworzący swego rodzaju repertorium świadectw polskich 
fascynacji Błokiem, nazwisk twórców nim zainteresowanych czy o nim wspominających, 
wreszcie – interferencji w najszerszym z możliwych diapazonie. jak pisze autorka: „Ułożenie 
kolekcji danych jest [...] spłaceniem daniny należnej zapomnianym dziś już często ludziom 
i ich czasom” (s. 11), przede wszystkim jednak trzeba spojrzeć na to jak na rezerwuar bi-
bliograficzno-faktograficzny i docenić trud badaczki, spożytkowany na sklasyfikowanie 
podstawowych motywów zainteresowania polaków twórczością, a zwłaszcza poezją rosyj-
skiego symbolisty. cały ten wysiłek nie poszedł na marne, czytelnik otrzymał tutaj bowiem 
niezbędną wiedzę, która przygotowuje go do lektury dalszych partii książki.

pierwsza, kompensacyjno-porządkująca część recenzowanej pracy wskazuje na inter-
tekstualny charakter odautorskiego wywodu, na jakim opiera się druga, bez wątpienia 
prymarna odsłona rosyjsko-polskich oddziaływań literackich. Idąc tropem myśli Michała 
głowińskiego, badaczka skupia się na sygnałach problemowych odsyłających do dzieła 
Błoka, a przejawiających się w świadomości (niekiedy też w nieświadomości) polskich twór-
ców w II Rzeczypospolitej. Rejestr sygnałów zgromadzonych w części inicjalnej staje się teraz 
dla autorki lekturą może nie tyle semantyczną (choć także), ile syntagmatyczną, z której 
wyłania się istota dialogu, rozgrywającego się między rosyjskim poetą a polskimi autorami. 
Koherencja świadomości literackiej epoki, w jakiej żył i tworzył Błok, z jej zapładniającym 
wpływem na polskich czytelników i kreatorów życia literackiego, pozwoliła Sobieskiej ukazać 
zakres i znaczenie polskich fascynacji kulturą i literaturą rosyjską oraz ich wpływ na rozwój 
obopólnych relacji. W obszarze poszukiwań badawczych autorki znalazły się zarówno mi-
kroślady intertekstualnych zapożyczeń z dzieł Błoka (np. cytaty, motta, reminiscencje), jak 
i „cytaty struktur” (termin danuty danek). z przeprowadzonych analiz tych wszystkich 
śladów wyłania się portret „polskiego Błoka”, uwikłanego w procesy dziejowe, w różnorakie 
społeczno-polityczne i psychologiczne intermedia, w stereotypowe myślenie o Rosji i Rosja-
nach, naznaczonego poczuciem traumy, a więc warunkowanego przez wszelkiego typu zja-
wiska okołoliterackie, będące determinantami ówczesnego życia w polsce. niemniej gry 
polityczne i antyrosyjskie uprzedzenia, wynikające z dziejowych zakrętów polski, nie zdoła-
ły zabić w polakach wrażliwości estetycznej i emocjonalnej. Będąc ważnym elementem 
i czynnikiem sprawczym ewolucji paradygmatu psychokulturowego, „polski Błok” urasta do 
rangi symbolu epoki, wobec którego polacy nie mogli pozostać obojętni. pierwszym kręgiem 
dialogu, ujawniającym podobieństwa i rozbieżności w wizjach światopoglądowych Błoka 
i czytających go polaków, staje się w przedłożonym nam przez Sobieską ujęciu obrazowość 
erotyczna z centralną postacią Kobiety – Madonny o wielu obliczach.

Rzecz o Madonnach

nie sposób odmówić racji autorce, gdy dostrzega ona w poezji Błoka ślady dyskursu ero-
tycznego o Sołowjowowskiej proweniencji, uznając je za dominantę światopoglądu symboli-
sty rosyjskiego. Ważna wydaje się tu zwłaszcza istota ewolucji Błokowskich obrazów kobie-
cości, które od pierwszych mistycznie ukierunkowanych wizji, z Sofią – Mądrością Bożą, 
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wcieloną w przepiękną panią, przechodzą przez spotkania z miejskimi prostytutkami do 
miłosnych tyrad wygłaszanych przed obliczem Ojczyzny-Żony. zastanawiając się nad przy-
czynami niemałej przecież życzliwości polskich czytelników dla twórczości rosyjskiego poety, 
Sobieska konstatuje, że musiały ich przyciągać aseksualny mistycyzm i uduchowiona zmy-
słowość, emanujące z wczesnej poezji Błoka, później zaś – wyuzdany erotyzm wraz z finalnym 
umiłowaniem kraju rodzinnego pod postacią kobiety. 

Aby uporządkować wielość obrazów kobiecych w poezji Błoka, badaczka posługuje się 
zaproponowanym przeze mnie kilka lat wcześniej pojęciem Madonny Sofianicznej oraz po-
jęciami satelitarnymi dla tej kategorii: Śnieżnej dziewicy czy Żółtej Madonny 2. W Sobieskiej 
postrzegam zatem spadkobierczynię swojego myślenia o Błoku jako o poecie Madonn, co 
wyzwala we mnie potrzebę objaśnienia istoty tej kategoryzacji. przez Madonnę Sofianiczną – 
choć w warstwie semantycznej jest to pojęcie nawiązujące do sofiologii Władimira Sołowjo-
wa – rozumiem taki typ erotycznego modelu kobiecości, który wywodzi się od platońskiego 
konceptu dualnej istoty świata i wciela m.in. także ideał miłości dwornej bądź model nie-
szczęsnego związku Ofelii i Hamleta. Wielowymiarowość tego pojęcia oddaje naznaczoną 
mękami duszy drogę, jaką przebył Błok w poszukiwaniu hipostaz Sofii – Mądrości Bożej. 
z psychoanalitycznego punktu widzenia droga ta symbolizuje marzenie poety o spotkaniu 
i zjednoczeniu z żeńską częścią duszy – z animą. powracający w całej twórczości rosyjskiego 
symbolisty obraz Sofii w rozmaitych wcieleniach obrazuje wewnętrzny dramat psyche sa-
mego Błoka oraz jego szczególne poddaństwo, wynikające z dostania się w niewolę własnej 
nieświadomości i rezydujących w niej treści wypartych. To źródło literackich wizji kobiecości 
tłumaczy też ich dychotomiczny charakter, wyznaczany przez trajektorię prowadzącą od 
mistycznych uniesień (przepiękna pani), przez wyuzdany seks z prostytutką – Żółtą Madon-
ną, aż po kompatybilny obraz pani Rosji, kochanki po części erotycznej, po części uducho-
wionej. dramatyzm pożądania i niespełnienia sprawdza się w przypadku Błoka w funkcji 
koła zamachowego twórczości poetyckiej. Badaczka nie wnika głębiej w istotę Błokowskich 
wizji kobiecości, bo i nie takie jest jej zadanie. Obrana perspektywa recepcyjna nakazuje 
wręcz skupienie się na dorobku polskich wielbicieli Błokowskich Madonn i na wyłuskiwaniu 
tropów wspólnych. Stąd na warsztacie komparatystycznym znaleźli się w tej części książki 
Tadeusz nalepiński, julian Tuwim, jarosław Iwaszkiewicz, Tadeusz Miciński, Bruno ja-
sieński i Bruno Schulz. Twórczość każdego z nich omawia autorka z wielkim pietyzmem 
i dbałością o to, by nie zgubić w tym zajmującym procesie dochodzenia do prawdy literackiej 
najdrobniejszego szczegółu. 

jeśli pokusić się o określenie jednego, wspólnego dla wszystkich przedstawionych tu 
analiz mianownika, trzeba wskazać na obraz duszy rosyjskiej i jej próby odczytania przez 
polskich poetów. niezależnie bowiem od tego, czy z katalogu zapożyczeń wybierzemy aniel-
ską stronę Błokowskich postaci kobiecych, czy demoniczną – ladacznicy, zawsze odkryjemy, 
że dla wrażliwych na antynomie polskich artystów okazywała się psyche Błoka, jak podkre-
śla badaczka, „wstrząsającym przykładem tajemnic duszy rosyjskiej” (s. 200). Fenomen 
prowadzonego tu przez autorkę dyskursu polega, moim zdaniem, na niezwykłej sprawności 
w żonglowaniu motywami, utworami, nazwiskami pisarzy, wreszcie – opiniami i ocenami 
innych, zwłaszcza głosami epoki. Ujawnia się w tym kontekście dar do ukazywania splotów 
różnorakich problemów w dużym zbliżeniu poprzez rekonstrukcję i reinterpretację wątków 
Błokowskich w polskiej świadomości literackiej okresu międzywojennego. W konkluzji oma-
wianej części rozważań wykorzystuje Sobieska bliską swojej osobowości naukowej perspek-
tywę imagologiczną, by podkreślić, że zainteresowanie polskich twórców dyskursem sofia-
nicznym Błoka wpisywało się w klimat ówczesnej epoki, zafascynowanej wizjami kobiecości 

2 zob. I. M a l e j, Eros w symbolizmie rosyjskim (filozofia – literatura – sztuka). Wrocław 2008, rozdz. 
Madonna Sofianiczna o wielu obliczach (Aleksandr Błok).
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jako nośnikami stosunku do rzeczywistości. niemniej nie ta zależność jest de facto najważ-
niejsza, chodzi bowiem, podług słów autorki, o odkrycie struktur mentalnych określających 
istotę osobowości artystycznej rosyjskiego symbolisty, a w dalszej kolejności – o rozpoznanie 
w losie Błoka losu swojego pokolenia. 

Badaczka celnie zauważa, że „»Triłogia woczełowieczenija« jako ciąg nieustających 
wtajemniczeń, podczas których wieczna kobiecość prowadziła bohatera do rozpoznania 
własnych mocy duchowych i własnych słabości, stawała się w ten sposób rodzajem proro-
czego rozpoznawania [...], zaskakująco pasującego do wzorów, wedle których toczyły się 
dzieje dusz polskich, polskich gustawów przemieniających się w oddanych różnym ideom 
Konradów” (s. 229). I ostatni już, trzeci wymiar, będący rezultatem inspiracji erotycznych 
z Błoka wziętych przez polskich twórców międzywojennych, tyczy się odczytywania obrazu 
Rosji i Rosjanina, duszy rosyjskiej, zaszyfrowanych w wizerunkach postaci kobiecych. z tej 
perspektywy kobiety w twórczości Błoka – a ściślej: ich semantyczno-wizualna transforma-
cja – stawały się dla polskich czytelników fantazmatycznym przedstawieniem samej Rosji, 
numinosum, znakiem parabolicznym, którego objąć rozumem niepodobna (wszelkie zaś próby 
jego przeżycia kończą się uwikłaniem w lęk i szaleństwo).

Rzecz o cygankach i cyganach

Kontynuując tok paralelnego po trosze opowiadania o twórczości Błoka i polskich poetów 
dwudziestolecia międzywojennego tym autorem zachwyconych, Sobieska sięga do tradycji 
rosyjskiej cygańszczyzny jako do tematu literackiego, symbolu kultury rosyjskiej i paradyg-
matu psychologicznego właściwego dla duszy rosyjskiej. Wprowadzając jednocześnie czytel-
nika w kontekst filozofii rosyjskich szynków, badaczka proponuje zanurzenie się w proble-
matyce muzyczności, znaczącej charakter polsko-Błokowskich powinowactw literackich. Ten 
punkt widzenia, po obrazach kobiecości, uznać należy za całkowicie uzasadniony, wszak nie 
sposób nie wskazać na koncepcję kultury i cywilizacji, której Rosjanin podporządkował 
twórczość okresu dojrzałego. pozwolę sobie przypomnieć (dopełniając niejako rozważania 
autorki), że epokami kultury mianował Błok dynamiczne epoki rozwojowe o cechach syntezy, 
wewnętrznej harmonii, przepojone „muzyką świata” – a więc epoki idealne. jednak na osi 
czasu epoki te oddzielają się od fali muzycznej, która je zrodziła, starzeją się, przekształcając 
w martwą, bezduszną cywilizację. Intencję poety, któremu, jak sądził, przyszło żyć w dalekiej 
od ideału epoce zwyrodniałej, stanowiło poszukiwanie impulsów muzycznych, których natu-
ralnym siedliskiem są żywioły, tworzące strukturę świata, ze swej natury zmienne. 

Anarchiczny żywioł, w którym potencjalnie tkwił porządek i który Błok pojmował jako 
muzyczną harmonię świata, wybrzmiewał dla poety w wielkich namiętnościach i porywach 
miłosnych. W pieśniach carmen artysta rosyjski odnajdywał ucieleśnienie prawdziwego 
ideału życia, podporządkowanego zasadom muzycznego kosmosu, w którym w jedno zlewa-
ją się nastroje uniesienia i cierpienia, burzy i wyciszenia. nic dziwnego zatem, że dla polaków 
to, co cygańskie, wskazywało na symboliczną przestrzeń rosyjską, na rosyjską duchowość, 
stając się ważnym elementem semiosfery rosyjskości. pamiętając o tym, że Rosjanie są 
jednym z nielicznych narodów, które zachwyciwszy się kulturą cyganów, wchłonęły ją 
i uczyniły komponentem własnej tożsamości, badaczka objaśnia przyczyny i wskazuje skut-
ki urzeczenia polaków muzyczną stroną Błokowskiej cygańszczyzny. niezbędną trampoliną 
do ustaleń szczegółowych staje się w tym miejscu dla Sobieskiej zarys dziejów – w polsce 
międzywojennej – rosyjskiej muzyki popularnej, skorelowany z historią tematu cygańskiego 
u źródeł, tzn. w samej Rosji. Wyposażywszy odbiorcę swojej książki w konieczną wiedzę na 
temat miejsca i roli romansów cygańskich w świadomości kulturowej i społecznej Rosjan, 
autorka podejmuje bardzo ciekawy problem kanonizacji pieśni cygańskich, czyli kształto-
wania poezji na jej wzór, wprowadzania motywów romansu cygańskiego do poezji rosyjskiej, 
oceniając dodatkowo to zjawisko z historycznego punktu widzenia. Ogląd ów prowadzi ba-
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daczkę do wniosku, że zainteresowanie Rosjan cygańszczyzną – dodałabym od siebie: wy-
czulenie na muzykę – było rodzajem eskapizmu w przestrzeń wolności w kraju poddanym 
terrorowi i doświadczanym przez burzliwe wydarzenia, z rewolucją 1917 roku w finale. 

Uświadamianie znaczenia tematu cygańszczyzny dla samego Błoka – a w dalszej per-
spektywie: dla polaków zafascynowanych Błokiem – przebiega w książce stopniowo, syste-
matycznie, faktograficznie i semantycznie. Sobieska dowodzi, że najważniejsza w Błokowskim 
ujęciu tego tematu okazuje się muzyka cygańska, jako najpełniej wyrażająca bliską poecie 
postawę, którą nazywa ona filozofią „kafieszantana”. W postawie owej w całość łączą się 
umiłowanie cygańskiej wolności, urzeczenie osobowością silną, wolną, dziką, apoteoza życia 
z jego radościami i smutkami. polaków jednak zainteresowała nie tyle obrazowa strona 
Błokowskiej cygańszczyzny, ile jej wyraz formalny, muzyczny, nadający poezji szczególną 
melodyjność. Ta z kolei była dla polskiego odbiorcy dowodem na to, że rosyjską kulturę 
z cygańszczyzną łączy więź niezwykła i ścisła. Trzeba odnotować nowatorstwo podjętych 
przez Sobieską badań w kontekście tematyki cygańskiej, gdyż spod jej pióra wypłynęły 
pierwsze takty do nie napisanej dotąd historii polskiej recepcji rosyjskiej cygańszczyzny. 
Autorka ze znawstwem i obyciem w temacie 3 podejmuje próbę dotarcia do przyczyn ówczes- 
nej mody na cygański romans rosyjski, udokumentowania jego popularności w życiu lite-
rackim dwudziestolecia i wykazania obecności w poezji polskiej. 

Sobieska rzetelnie omówiła także wątki związane z magią wędrownego życia cygańskich 
taborów, a zwłaszcza obrazy cygańskiej wolności oraz antycywilizacyjnej dzikości. z pasją 
i ze swadą przedstawia nam świadectwa istnienia rosyjsko-cygańskiej kultury muzycznej 
w polsce międzywojennej, poddając analizom poezję takich twórców, jak Konstanty Ildefons 
gałczyński, józef czechowicz, Kazimierz Wierzyński, Maria pawlikowska-jasnorzewska czy 
julian Tuwim. za fresk wyjątkowej urody i takiegoż znaczenia uznaję podrozdział zatytuło-
wany W krainie niewinności, magii i wolności, czyli cygańskie bukoliki, w którym żywioł cy-
gańszczyzny rozwija cały wachlarz swych literacko-dialogicznych możliwości. na plan pierw-
szy wysuwają się tu silnie zmitologizowane i emocjonalnie złożone figury cyganki i cygana 
jako wehikułów czasu przenoszących w inny, lepszy, bo magiczny świat. z przywołanych 
przez autorkę przykładów wykorzystania owych figur w poezji polskiej okresu międzywojen-
nego wynika ich rola jako znaków łączności z kosmosem, z nieskończonością, z wiecznością 
z jednej strony, z drugiej natomiast z natchnieniem, prawdą, muzyką, tajemnicą. 

Romans cygański ocenia także trafnie Sobieska jako genialne zwierciadło, w którym 
odbijało się doświadczenie absurdalności i groteskowego tragizmu epoki. do polaków, po-
dobnie jak do Rosjan, romans cygański przemawiał też jako przejaw demokratyzacji sztu-
ki, będąc eksplikacją duszy rosyjskiej, uzewnętrznieniem jej pragnień. jak celnie konklu-
duje badaczka: „Struktura emocjonalna rosyjskiego romansu cygańskiego [...] była dla 
polskiej poezji międzywojennej wyjątkowo pociągająca jako wyraz pewnego typu odczuwa-
nia, charakteryzującego się swoistym maksymalizmem i skrajnością, opierającego się na 
sprzecznych emocjach – zachwycie i rozpaczy, na psychologicznym »nadrywie«” (s. 305). 
dlatego muzyka zrodzona z żywiołów budziła w duszy bunt, ten zaś sprzyjał opętaniu przez 
demony ciemności.

Rzecz o demonach

Błokowskie rozdarcie między dobrem a złem, namiętnością a duchowym oczyszczeniem, 
realnym a irrealnym, wyniosłym a zbrukanym rozpinało linę emocjonalną utworów pomię-
dzy skrajnościami. Rozedrganie psychiczne, implikowane niemożnością asymilacji ze świa-

3 Spod pióra A. S o b i e s k i e j  wyszła także książka Dzieci Hagar. Literackie wizerunki Romów/Cy- 
ganów. Studia imagologiczne (Warszawa 2015).
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tem zastanym, rodziło pokusę zmierzenia się z nieznanym. Spotkanie z demonami stawało 
się zatem nieuniknione. 

Sobieska podkreśla, iż „po lermontowowsku pojęta demoniczność – jako bunt duszy, 
której droga duchowa rozpoczynała się od wiary w dobro, wielkie ideały, od niepowstrzyma-
nej żądzy życia w wolności, a kończyła chłodnym rozgoryczeniem, nihilistycznym sceptycy-
zmem, zatwardziałością, zawziętym uporem rozczarowanego serca, które odmawia zgody na 
życie w świecie takim, jaki jest – była tym elementem portretu psychologicznego Błoka, 
który wyjątkowo pasował do atmosfery epoki [...], a i adekwatnie wpisywał się w paradygmat 
psychologiczno-kulturowy właściwy, wychowanym na ideałach literatury romantycznej, 
»duszom« polskim, w podobny sposób skłaniającym się ku maksymalizmowi” (s. 311–312). 
Ma rację autorka, uwypuklając dychotomiczny charakter osobowości artystycznej Błoka 
i wywodząc z tej osobliwości predylekcję poety do demonizmu. niewątpliwie idea demonizmu, 
zaszyfrowana w utworach pod postacią fantastycznych wyobrażeń Fainy, czartów, ciemno-
licego, występuje także w dziennikach i esejach. z tych ostatnich wyłania się demonizm jako 
istota ducha rosyjskiego, swego rodzaju, podług określenia badaczki, lucyferyczny predy-
kator historii Rosji. 

Temat Błokowskiego demonizmu i demonicznych współbrzmień polsko-rosyjskich skła-
nia Sobieską do podjęcia rozważań o charakterze teologicznym, ukierunkowanych przez 
krytyczną w stosunku do poezji rosyjskiego symbolisty myśl ojca pawła Fłorienskiego. czy-
telnik otrzymuje w tym miejscu ciekawą – by nie powiedzieć: prowokacyjną – reinterpretację 
słynnego wykładu Fłorienskiego, zgodnie z którą Błok jawi się nie jako upadły anioł zaprze-
czający doktrynie prawosławnej, ale jako poeta prawdy. Autorka przekonuje, że uwagi 
i analizy teologa nie zmierzały do potępienia Błoka, lecz do współczucia poecie opętanemu 
przez demony. nie można pozostać obojętnym również na przypuszczenia badaczki, iż upa-
dek Błoka był dla Fłorienskiego formą obrzędowości religijnej, działalnością liturgiczną, 
służeniem Bogu. Oznacza to, że Błok składał w swojej poezji ofiarę z siebie Bogu i demonom 
jednocześnie – „a raczej zawsze Bogu, choć czasem przez uleganie i składanie jej demonom” 
(s. 318). Wyświetlenie Błokowskiego demonizmu z teologicznego punktu widzenia pozwala 
zrozumieć polskie odczytywanie twórczości autora Wierszy o Przepięknej Pani, koncentru-
jące się na duchowo-religijnych zmaganiach jednostki. Stąd też wynika przekonanie Sobie-
skiej o tym, że demoniczne czytanie Błoka w polsce stanowiło wynik rozpowszechnionego, 
nie tylko w okresie międzywojennym, ujmowania literatury rosyjskiej jako wybitnie religijnej. 

demoniczność Błoka, odciskającą piętno na twórczości wielu polskich poetów dwudzie-
stolecia, wyróżniała dwojaka siła rażenia: jednych wprawiała ona w stan halucynogennej 
fascynacji, innych przerażała. Badaczka uświadamia czytelnikowi wielostronność odbioru 
demoniczności w rosyjskim wydaniu, niemniej najbardziej nośnym jej, jak podkreśla, ele-
mentem był zawarty w owej demoniczności ładunek lęku eschatologicznego. To spostrzeże-
nie prowadzi Sobieską do postawienia arcyciekawej, odkrywczej, a przy tym odważnej hipo-
tezy, że „w wyrażanej w Błokowskich lirykach i poematach wrażliwości wyczuwano [...] coś 
z ducha ultraortodoksyjnego, a może raczej sekciarskiego w tej skrajności, prawosławia – 
rodzaj chłystowskiego transu, zapis doświadczenia właściwego duchowości rosyjskiej po 
Raskole, doświadczenia dezorientacji, braku punktu odniesienia, zagubienia w wieloznacz-
ności, prowadzącego do utraty wiary w jakiekolwiek znaczenie [...]” (s. 321). I tym właśnie, 
chłystowskim śladem podąża autorka w kolejnych częściach książki, przyznając palmę 
pierwszeństwa wśród zafascynowanych Błokowską chłystowszczyzną jerzemu liebertowi, 
artyście rywalizującemu z Błokiem w udręczeniu przez demony ciemności. 

Tajemnice literackiego dialogu rozwijającego się między tymi twórcami odsłania przed 
nami badaczka z wytrawnością, erudycją i właściwym sobie wdziękiem, ukazując, jak chły-
stowszczyzna Błoka, będąca pewnym typem wrażliwości religijnej tudzież modelem umysło-
wości skoncentrowanej na lękach i niepokojach metafizycznych, uwodziła autora Lisów. 
Atoli fascynacja duszą chłysta, który salwuje się ucieczką na stos przed Antychrystem 
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i przyzywa pożogę dla zniszczenia starego świata i odrodzenia Rosji, naprowadza Sobieską 
na jeszcze jeden kontekst polsko-rosyjskich interferencji literackich – kontekst tyleż zadzi-
wiający, co logiczny. Oto bowiem, jak udowadnia badaczka, topika o proweniencji chłystow-
skiej zaważyła na sposobach postrzegania oraz interpretacji wydarzeń rewolucyjnych w Ro-
sji (1905 i 1917 roku). chodzi tu o demonizowanie rewolucji rosyjskich i tego konsekwencje, 
wynikające, z jednej strony, z przeczucia nadchodzącego odrodzenia, radości, katharsis, 
z drugiej natomiast – ze zwątpienia, lęku, wahania, rozczarowania i bolesnej rezygnacji. na 
wzór tej osobliwej psychomanii ukształtował Błok wiele swych utworów, wśród których 
szczególną uwagę badaczki przykuł poemat Dwunastu – jedno z najbardziej polemicznych 
dzieł rosyjskiego poety. 

Tłumacząc dyskusję polskich odbiorców poematu, która koncentrowała się na próbach 
rozstrzygnięcia, czy jego autor jest zwolennikiem bolszewizmu, apologetą rewolucji, czy też 
może jej kontestatorem, Sobieska poddaje wiwisekcyjnej analizie przekłady, jakie w tym 
okresie wyszły spod pióra polskich tłumaczy. niuanse i przekłamania, zabiegi stylistyczne 
i rytmiczne, cały ten arsenał środków wyrazu artystycznego ujawnia, że ideowe przesłanie 
Dwunastu, zapisane w jego strukturze polifonicznej, „uwikłane w napięcia między symbolicz-
nymi a dosłownymi znaczeniami przywoływanymi przez wprowadzone obrazy, które równo-
cześnie pełnią funkcję denotacyjną i konotacyjną, nie było [...] łatwe do odszyfrowania [...]” 
(s. 363). 

O wybrzmieniu sensu poematu w przekładzie na język polski decydowały zatem ideolo-
gie przyświecające tłumaczom. jednakże ten utwór Błoka miał też inne, pozatranslatorycz-
ne reperkusje w świadomości artystycznej polaków. polscy autorzy odwoływali się często do 
Dwunastu w dziełach własnych, wyzyskując ze szczególnym upodobaniem obraz zamieci 
i stojącego na czele proletariuszy chrystusa. zamykając długi i złożony proces wyświetlania 
twórczości Błoka z polskiego punktu widzenia, badaczka powraca do jego konceptu o mu-
zycznej naturze wszelkich przemian, podkreśla przy tym, że sonorystyczna historiozofia, 
głoszona przez rosyjskiego poetę, cieszyła się wśród polaków wyjątkową popularnością. 
nadzieje na odrodzenie się kultury z ducha muzyki – a co za tym idzie: akceptacja wydarzeń 
rewolucyjnych jako zwiastujących narodziny nowej epoki – bliskie były m.in. Tadeuszowi 
peiperowi czy Witoldowi Wandurskiemu. potencjał Błoka okazuje się zatem, po raz kolejny, 
niewyczerpywalny.

Opowieść o „polskim” Błoku, prowadzona przez Sobieską, dobiegła końca. jako jej dopo-
wiedzenie jawi się obszerna część dokumentacyjna, bibliograficzna, streszczenia w języku 
angielskim i rosyjskim oraz jakże pomocny dla czytelnika indeks nazwisk, ułatwiający 
poruszanie się w gąszczu personaliów. nie można nie zauważyć ciekawej szaty graficznej, 
pełniących funkcję dodatkowego komentarza licznych mott oraz trafnie dobranych ilustra-
cji. Biorąc do ręki owo monograficzne opracowanie, powinniśmy pamiętać, że autorka ob-
rała sobie za cel „nieprzekłamane odtworzenie obrazu polsko-rosyjskiej całości stojącej pod 
znakiem Błoka” (s. 12) i że miała przy tym świadomość, iż wyodrębnione i opisane zagad-
nienia to zaledwie część prawdy o polskich fascynacjach kulturą i literaturą rosyjską. Tak, 
wypada się zgodzić, że jest to część, atoli, co pragnę z całą mocą podkreślić, część niezwy-
kle znacząca i potrzebna, także w kontekście współczesnego trudnego dialogu polsko-ro-
syjskiego. Swoją książkę badaczka zbudowała na solidnym fundamencie p r a w d y, na 
który składają się wydarzenia historyczne, życie codzienne, obyczaje, bogaty materiał źró-
dłowy, obiektywizm naukowy oraz intuicja humanistki. Sobieska daje nam zatem do ręki 
klucz i pokazuje, jak go używać, by zrozumieć kulturę rosyjską przełomu XIX i XX wieku, 
patrząc na nią oczyma ówczesnego polskiego czytelnika. I zapowiadając swoją książką ko-
lejne badania komparatystyczne z zakresu polsko-rosyjskich studiów kulturowych, uświa-
damia potrzebę ich podjęcia w jeszcze szerszym i bardziej pogłębionym wymiarze. jeśli więc 
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teraz otrzymaliśmy zaledwie i aż rudyment do nich, to jest to rudyment w każdym wymia-
rze niebagatelny.

A b s t r a c t

IzABellA MAlej University of Wrocław

A ROlY pOlY TOY, OR THe MATTeR OF pOlISH-RUSSIAn (cIRcUM)lITeRARY  
RelATIOnSHIpS

The text discusses Anna Sobieska’s book Wokół Aleksandra Błoka. Z dziejów polskich fascynacji kulturą 
i literaturą rosyjską (Around Alexander Blok. On the History of Polish Fascination with Russian Culture 
and Literature) (Warszawa 2015). The monograph is comparative in its character, and the heart of its 
matter is defined by two purposes, the first being to investigate the reasons for Blok’s creativity seduc-
tion of polish receivers’ mind and imagination, and the second – to describe the nature and effects of 
this relationship which was born at the turn of 19th and 20th c. against the extraliterary situation and 
opposite to prejudice and oppressive atmosphere. The book is a distinctive voice in a discussion on 
polish-Russian relationship.

dOI:10.18318/pl.2018.1.15

pIOTR pIeTRYcH Uniwersytet jana Kochanowskiego, Kielce

MIŁOSz czYTAnY W pAnIeŃSKIM pOKOjU, AlBO jAK nIe BYĆ UŻYTeczną

e w a  K o ł o d z i e j c z y k, AMeRYKAŃSKIe pOWOjnIe czeSŁAWA MIŁOSzA. (Indeks: Olga 
Klecel). Warszawa 2015. Instytut Badań literackich pAn – Wydawnictwo / Fundacja Aka-
demia Humanistyczna, ss. 600.

Książka ewy Kołodziejczyk oparta została  na czasochłonnych badaniach archiwalnych, któ-
rych rozległość efektownie poświadczają otwierające dzieło Podziękowania. dowiadujemy się 
z nich, że otrzymawszy stypendium Alexander and christina Schenker Fellowship, autorka 
przeprowadziła kwerendę w archiwum Miłosza w Beinecke Rare Book and Manuscript libra-
ry w Yale Univeristy – „praca w Beinecke library jest jedną z największych przyjemności, jakiej 
może doświadczyć badacz oddany pracy archiwalnej” (s. 6) – z kolei w nowym jorku korzy-
stała z materiałów zgromadzonych w Butler library na Uniwersytecie columbia, w new York 
public library, w Bibliotece Instytutu józefa piłsudskiego, a także, poszukując amerykańskich 
śladów Miłosza, zbadała zbiory w library of congress i w archiwach: Fundacji Kościuszkow-
skiej, Organizacji narodów zjednoczonych, Fundacji Rockefellera, guggenheim Museum, 
Hunter college, Museum of Modern Art w nowym jorku, Holyoke college, Smith college, 
Amherst college i Ambasady Rp w Waszyngtonie; rzecz jasna poszukiwania odbywały się 
także w bibliotekach i archiwach krajowych. Układam na podstawie Podziękowań tę efek-
towną listę bez ambicji, aby była kompletna, chcę natomiast zwrócić uwagę na istotną kon-
sekwencję nagromadzenia tego rodzaju informacji: a priori usposabiają pozytywnie do książ-
ki Kołodziejczyk, ponieważ sygnalizowany w ten sposób ogrom pracy archiwalnej nieuchron-
nie, na zasadzie odruchu bezwarunkowego chyba u każdego humanisty – budzi szacunek. 

I tylko nie bardzo wiadomo, co z tą odruchową reakcją zrobić, gdy okazuje się, że mamy 
do czynienia z książką zdumiewającą i rozczarowującą. A dotyczy to wszystkich aspektów 
Amerykańskiego powojnia, poczynając od generalnych koncepcji, w które autorka próbuje 
wtłoczyć zebrany materiał, poprzez sposób budowania literaturoznawczego dyskursu, koń-
cząc zaś na nonszalanckim stosunku do podstawowych reguł warsztatu filologa, jak też – 
horribile dictu – do norm stylistycznych języka polskiego.  
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1

„dużo myślę o nie byle jakim temacie, o zbadaniu mojego pobytu w Ameryce w la- 
tach 1946–1950. Ściślej, czym była wtedy dla mnie Ameryka. nie była tym, czym jest dzisiaj, 
ani, tak mi się wydaje, tym, czym dla prawie wszystkich moich współczesnych. gdyby pró-
bować to ustalić na podstawie moich pism wierszem i prozą z tamtego okresu, nie doszłoby 
się do jednoznacznych wniosków. Moją sytuację określiłbym jako karkołomną, niesamowi-
tą, nielogiczną, niemoralną, nie-do-opisania. po upływie wielu lat to, czego udało mi się 
dokonać w literaturze, jest rzutowane wstecz, czyli ówczesna fałszywa gra zyskuje uzasad-
nienie ex post. zarazem cała tamta faza historyczna traci ostrość i w swoich być może naj-
ważniejszych rysach pogrąża się w niepamięć” 1.

To będzie w mojej recenzji cytat dyżurny, nie dlatego nawet, że zawiera istotne sądy 
i sugestie Miłosza dotyczące jego „amerykańskiego powojnia”, ale ze względu na sposób, 
w jaki ten fragment Roku myśliwego, przywołany przez autorkę dokładnie w tym samym 
kształcie (s. 94), został przez nią potraktowany.

Kołodziejczyk zajęła się najbardziej kontrowersyjnym, z tego też względu zazwyczaj 
pomijanym i słabo przebadanym, okresem w biografii i działalności pisarskiej Miłosza – taki 
wybór, zauważmy, także skłania a priori do pozytywnej oceny jej rozprawy. jak to autorka 
ujęła w jednym z pierwszych zdań, „temat [książki] stanowi lukę w miłoszologii, budzi na-
tomiast emocje poza horyzontem refleksji literaturoznawczej, o czym mogłam przekonać się 
już w trakcie pracy nad nią” (s. 5).

pomijam ujawniające się w tym zdaniu osobliwości stylu (choć językowym kształtem  
recenzowanej pracy trzeba będzie dalej się zająć). chciałbym natomiast zwrócić uwagę na 
kwestię zasadniczą: nie jest jasne, co stanowi temat Amerykańskiego powojnia. Tytułowa 
formuła wyznacza tylko pewien odcinek czasu, w przypadku Miłosza to okres od stycznia 
1946 do września 1950, tytuł zdaje się więc zapowiadać monografię jego szeroko pojętej 
twórczości i aktywności pisarskiej z tych lat. jednak Kołodziejczyk nie oferuje monografii, 
ponieważ do „amerykańskiego powojnia” nie zalicza i dlatego też nie omawia tekstów zwią-
zanych z udziałem Miłosza w polskim życiu literackim, a nie mających żadnych wyraźnych 
„amerykańskich” odniesień, choć za oceanem zostały napisane. przykładem – opatrzona 
adnotacją „Washington d. c., w marcu 1947” wypowiedź w głośnej ankiecie „Twórczości” 
Jak oceniam literaturę Dwudziestolecia 2.

Oczywiście, autorka nie ma obowiązku pisania monografii i nie można odmówić jej 
prawa do swobodnego wyznaczania zakresu pisanej książki, ale można i trzeba się zastano-
wić, czy takie zawężenie jest sensowne, czy ma merytoryczne uzasadnienie i czy przynosi 
poznawcze profity. już tu jednak wypada odnotować, że tytuł jest mylący.

Selekcję materiału ma uzasadniać deklaracja autorki ze Wstępu: „celem tej książki jest 
pokazanie, jak Miłosz przyswajał Amerykę w latach 1945–1950 [...]” (s. 14; nb. pierwsza 
z dat może zaskakiwać); podstawową decyzję autorki stanowi więc próba ograniczenia „ame-
rykańskiego powojnia” Miłosza do kwestii „przyswajania Ameryki”.

Kwestia ta dominuje w zasadniczych rozdziałach: w 3 i 4 Kołodziejczyk omawia opartą 
na doświadczeniach amerykańskich publicystykę Miłosza, rozdział 5 poświęca tekstom 
o amerykańskich pisarzach i przekładom z poezji anglosaskiej (choć już nie tylko anglosa-
skiej). Rozdział 6 ma trochę inny charakter – autorka skupia się w nim nie na analizie 
określonej grupy tekstów, ale na wydobyciu motywów tematycznych: stosunku do „rdzennych 
Amerykanów” i „czarnoskórych Amerykanów”.

W pozostałych rozdziałach Kołodziejczyk mniej czy bardziej wyraźnie wykracza poza 
kwestie „przyswajania Ameryki” lub/i poza chronologiczne granice „amerykańskiego powoj-

1 cz. M i ł o s z, Rok myśliwego. Kraków 1991, s. 134–135.
2 „Twórczość” 1947, nr 7/8, s. 112. 
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nia”, co można, choć tylko do pewnego stopnia, zaakceptować jako służące budowaniu 
kontekstu.

Rozdział 1 miał być rodzajem kroniki dającej pełen obraz twórczości i aktywności Miło-
sza, także jako pracownika polskiej ambasady; kronika ta nie kończy się wraz z jego wyjaz-
dem ze Stanów, zamyka ją dopiero tzw. sprawa Miłosza, czyli ataki i dyskusje wywołane 
przez decyzję autora Traktatu moralnego, wtedy już pracownika ambasady w paryżu, który 
na początku lutego 1951 wystąpił o azyl polityczny. związany z pobytem za oceanem, ale 
pośrednio jedynie z „przyswajaniem Ameryki”, jest rozdział 2, na co wskazuje już tytuł: 
Miłosz jako prelegent i popularyzator kultury polskiej w USA; to także rozdział najmocniej 
oparty na badaniach w bibliotekach i archiwach, ponieważ materiały dotyczące prelekcji 
Miłosza-dyplomaty nie były nigdy publikowane. 

z punktu widzenia zasadniczej koncepcji książki wątpliwości budzą trzy jej ostatnie 
rozdziały.

Rozdział 7 poświęcony został wierszom Miłosza napisanym w drugiej połowie lat czter-
dziestych, ale również na początku lat pięćdziesiątych, opublikowanym następnie w tomie 
Światło dzienne, który ukazał się w 1953 r. – i ani czas powstania, ani motyw „przyswajania 
Ameryki” nie stanowią tu kryteriów przesądzających o wyborze utworów, którym autorka 
bliżej się przygląda. 

Rozdział 8, zatytułowany Wokół „Notatnika amerykańskiego”, jest najmniej oczywisty. 
głównym przedmiotem opisu staje się w nim bowiem tekst, który Miłosz przygotował do 
Kontynentów, książki wydanej w... 1958 roku. Notatnik amerykański z Kontynentów oparty 
został, co prawda, na trzech publikacjach z r. 1948, ale w znaczącym stopniu skróconych 
i przeredagowanych; nb. w rozdziale 8 Kołodziejczyk nie podaje, o jakie konkretnie publika-
cje chodzi (s. 500), robi to prawie 200 stronic wcześniej (s. 305). natomiast koncentruje się 
przede wszystkim na nowej kompozycji, której Miłosz podporządkował dawne teksty i której 
autorka przypisuje niezwykłe walory (s. 509); chodzi o zabiegi redaktorskie z drugiej połowy 
lat pięćdziesiątych, powtarzam, bo na s. 525 znajduje się zaskakująca informacja, że Notat-
nik z Kontynentów został skomponowany „pod koniec lat 40”.

Wreszcie rozdział 9, który nosi tytuł Rewaloryzacje powojnia amerykańskiego, zestawia 
pojawiające się w późniejszych tekstach i wypowiedziach Miłosza wspomnienia, interpreta-
cje, oceny dotyczące lat 1945–1951. To ostatni rozdział książki, nie stanowi jednak jej har-
monijnego zamknięcia, przeciwnie, prowokuje pytanie o wartość zasadniczego konceptu, 
któremu całość została podporządkowana.

Kołodziejczyk usiłuje sprowadzić „amerykańskie powojnie” Miłosza do kwestii „przyswa-
jania Ameryki” i wyliczając problemy, które pominęła w swej książce, na pierwszym miejscu 
wymienia „stosunek poety do sprawy polskiej oraz polonii ujawniony w korespondencji 
i publicystyce” (s. 21). czytamy jednak we Wstępie, że ostatni rozdział ma pokazać, „jak 
zmieniał się w czasie stosunek poety do amerykańskiego powojnia. Kwestia ta stała się, jak 
wiadomo, przedmiotem ostrych sporów w kręgach emigracji oraz w kraju, gdzie twórczość 
dezertera objęto zapisem” (s. 21). Otóż jest rzeczą oczywistą, że kontrowersje, które w przy-
padku Miłosza budził, i budzi, okres 1945–1951, nie dotyczyły „przyswajania Ameryki”, ale 
„stosunku poety do sprawy polskiej”, tego, że z własnej woli reprezentował on za granicą 
rząd polski powojennej, początkowo zdominowany, a następnie zawłaszczony przez wspie-
ranych z Moskwy komunistów. z drugiej zaś strony, to dążenie autora Traktatu moralnego, 
aby wyjaśnić, zrozumieć, usprawiedliwić, wytłumaczyć, sobie i innym, własną postawę 
i wybory, motywowało potem kolejne próby opisania tego okresu – i to one są referowane 
przez Kołodziejczyk w ostatnim rozdziale jej książki.

W tym momencie warto wrócić do cytatu z Roku myśliwego. Miłosz, podkreślając in-
dywidualny sposób postrzegania Ameryki w drugiej połowie lat czterdziestych, ściśle to 
wiąże ze swoją ówczesną sytuacją i postawą, ostrzega także przed anachronicznym ich 
ujmowaniem z perspektywy późniejszych osiągnięć i przekonań oraz podkreśla konieczność 
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uwzględniania szczególnego charakteru „fazy historycznej”, której osobliwości trzeba pró-
bować wydobyć z „niepamięci”. Kołodziejczyk ten fragment Roku myśliwego cytuje, ale 
próbuje dokonać opisu „amerykańskiego powojnia” Miłosza z pominięciem jego wskazówek 
i ostrzeżeń, a właściwie – wbrew nim. Autorka minimalizuje znaczenie „mojej sytuacji” 
bohatera książki dla procesu „przyswajania Ameryki”, wykazując się przy tym brakiem 
subtelności w odczytywaniu szczególnych cech „fazy historycznej”, jednocześnie zaś istotnym 
składnikiem jej konceptów interpretacyjnych jest perspektywa ex post.

zacznijmy od kwestii ostatniej. Ważnym celem, do którego zmierzają opisy tekstów Mi-
łosza, jest dla Kołodziejczyk wydobycie zapowiedzi tego, co w jego twórczości wydarzy się 
później. Tak więc prelekcje z lat czterdziestych „Stanowią swoistą zapowiedź pracy pedago-
gicznej Miłosza, motywują zwłaszcza zamiar stworzenia nowoczesnego podręcznika historii 
literatury polskiej” (s. 17), publicystyczne artykuły z tego okresu antycypują Traktat poetyc-
ki i Rodzinną Europę (s. 309), a przekłady, szczególnie negro spirituals – tematykę religijną 
późnej twórczości (s. 457), dowodząc, że już w latach czterdziestych Miłosza absorbuje naj-
bardziej „religijna, moralna interpretacja zła społecznego” (s. 463). Skojarzenia tego typu, 
pośpieszne i słabo umotywowane, skazują interpretacyjne koncepty Kołodziejczyk na ana-
chronizm i jałowość poznawczą. Warto wspomnieć pomijany w Amerykańskim powojniu 
konsekwentnie, nawet w bibliografii, a ważny już choćby dlatego, że literatura przedmiotu 
jest bardzo skąpa, artykuł zdzisława Łapińskiego Miłosz „zaraz po wojnie”, w którym pojawia 
się i ciekawsza, i bardziej przekonująca obserwacja na temat „widnokręgu duchowego” po-
wojennej poezji Miłosza: „jest świecki. pan Bóg, jeśli się pojawia, to jako personifikacja po-
rządku moralnego, tak jak bywało to w Oświeceniu. A świętym patronem staje się Albert 
einstein [...]” 3.

Istotniejsze wydaje się jednak to, co autorka Amerykańskiego powojnia robi – i czego 
nie robi – z sytuacją bohatera swojej książki. Rozdział 1, w którym siłą rzeczy znaczącym 
wątkiem jest opis działalności Miłosza jako urzędnika polskiej ambasady, nosi tytuł Activités 
de surface. Francuskie wyrażenie, wzięte z listu Miłosza do jerzego Andrzejewskiego 4, w in-
tencji Kołodziejczyk oznacza to, co powierzchowne, pozostające w opozycji do tego, co pod 
powierzchnią ukryte i co jest naprawdę ważne oraz wartościowe. Autorka uwikłania życiowe 
Miłosza-dyplomaty próbuje ujmować jako powierzchowne właśnie i „załatwić” je w  rozdzia-
le 1, aby w następnych traktować swojego bohatera tak, jakby bez względu na okoliczności 
udawało mu się zachować postawę niezależnego intelektualisty i poety skupionego na pro-
cesie „przyswajania Ameryki”. W efekcie decyzja, aby nie zajmować się „stosunkiem poety 
do sprawy polskiej”, w istotny sposób deformuje obraz życia i działalności pisarskiej Miłosza. 
Kołodziejczyk nawet nie próbuje pokazać, jak przemiany polityczne w polsce zaważyły na 
sposobie postrzegania przez Miłosza i własnej sytuacji, i Ameryki, jak wpłynęły na jego ak-
tywność pisarską oraz na teksty – a przecież w większości wypadków teksty te były przezna-
czone do publikacji w prasie krajowej i Miłosz niewątpliwie się z tym liczył.

W omawianej książce w ogóle nie jest rozważany problem wewnętrznego zróżnicowania 
okresu „amerykańskiego powojnia”. A był to okres wyraźnie dwudzielny, co miało przede 
wszystkim związek ze zmianą sytuacji politycznej w polsce: końcem tużpowojennej „łagod-
nej rewolucji” i rozpoczęciem procesu stalinizacji. jak to ujął sam Miłosz, świeży jeszcze 
emigrant polityczny, gdy w listach do Melchiora Wańkowicza próbował tłumaczyć własne 
wybory i postawę, „polski lat 1945–1951 nie wolno traktować en bloc, bo to prowadzi do 
karygodnych błędów” 5; podkreślał też znaczenie zasadniczej cezury, jaką stała się „likwi-

3 Z. Ł a p i ń s k i, Miłosz „zaraz po wojnie”. „Teksty drugie” 2001, nr 3/4, s. 171. 
4 cz. M i ł o s z, Zaraz po wojnie. Kraków 2007, s. 56.
5 Wańkowicz i Miłosz w świetle korespondencji. podała do druku A. z i ó ł k o w s k a. „Twórczość” 

1981, nr 10, s. 101.
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dacja gomułki”, czyli oskarżenie sekretarza generalnego ppR o „odchylenie prawicowo-
-nacjonalistyczne” i odsunięcie go od władzy na tzw. plenum sierpniowym w r. 1948, co 
zainicjowało proces stalinizacji. Była to cezura znacząca także dla życia literackiego, to 
wtedy rozpoczęło się w polskiej prasie literackiej promowanie doktryny realizmu socjali-
stycznego; Miłosz w liście do Wańkowicza podkreślał również ten aspekt przełomu związa-
nego z „likwidacją gomułki” i stwierdzał wręcz: „A w literaturze, w nauce, żeby tak mogło 
być jak do 1948, to może lepiej znacznie byłoby niż to, co by mogła dać jakakolwiek emi-
gracja po jakimkolwiek powrocie” 6.

O plenum sierpniowym Kołodziejczyk nigdzie nie wspomina, nazwisko zaś gomułki 
pojawia się w książce tylko raz – w cytacie z felietonu Stefana Kisielewskiego (s. 268). To 
znamienny sygnał zbagatelizowania znaczenia polskiego kontekstu dla „amerykańskiego 
powojnia” Miłosza. Skądinąd wiedza autorki na temat detali powojennego życia literackiego 
w polsce budzi wątpliwości, gdy np. umieszcza ona opublikowane wiosną 1948 Wprowadze-
nie w Amerykanów Miłosza w kontekście „krajowej ofensywy socrealistycznej” (s. 376) lub 
gdy sugeruje, że poeta zdobył się na akt niezwykłej odwagi wobec przełożonych w ambasa-
dzie i MSz-ecie, polemizując z antyzachodnim artykułem jerzego putramenta, ukrytego pod 
pseudonimem „Wincenty Bednarczuk” (s. 77) – z artykułem tym polemizowano także na 
łamach „Kuźnicy” 7, pisma, które dla Kołodziejczyk jest, co też nie świadczy o dobrym roze-
znaniu w realiach powojennego życia literackiego, wyłącznie wcieleniem zła ideologicznego 
i komunistycznej propagandy; nb. i ten artykuł, i polemiki z nim należą do okresu sprzed 
„likwidacji gomułki”.

Mówiąc wprost: książka Kołodziejczyk to zmarnowana szansa nadrobienia zaległości 
w miłoszologii. zaległości, które nie sprowadzają się jedynie do braku analizy twórczości 
Miłosza z lat 1945–1951, ale oznaczają także brak rzetelnego rozeznania ich historyczno-
-politycznego kontekstu. zwracałem już na to uwagę relacjonując przy innej okazji dyskusję 
miłoszologów z Henrykiem Markiewiczem, krytycznie oceniającym dyskursywne walory 
Traktatu moralnego: jednym z argumentów podnoszonych w obronie wartości poematu Miło-
sza był postulat uwzględnienia kontekstu historycznego – formułowany przez badaczy, którzy 
mimowolnie ujawniali słabe rozeznanie w niuansach powojennej polskiej rzeczywistości 8. 

To, że Kołodziejczyk jedynie odtwarza zaniedbania miłoszologii, widać dobrze właśnie 
w sposobie, w jaki podchodzi do Traktatu moralnego. Autorka trzyma się niezachwianie jego 
utrwalonej, antystalinowskiej interpretacji, motywowanej późniejszą recepcją, ale pomijają-
cej szczególny charakter okresu „łagodnej rewolucji”, do którego Traktat, pisany w r. 1947, 
a więc przed początkiem stalinizmu w polsce, prymarnie przynależy.

dążenie do tego, aby potwierdzić stereotypową lekturę Traktatu moralnego, mocno na-
znaczyło rozdział 3, poświęcony publicystycznemu cyklowi Życie w USA, którego kolejne 
odcinki Miłosz drukował w „Odrodzeniu” pod pseudonimem „jan M. nowak”, począwszy od 
ostatniego numeru z 1946 r. i następnie przez prawie cały rok 1947. Relacjonowanie zawar-
tości cyklu autorka zamyka omówieniem tekstu Miłosza-nowaka z numeru 31 „Odrodzenia” 
z r. 1947, tekstu, w którym pojawia się conradowska metafora „jądra ciemności” – zastoso-
wana także w słynnym zakończeniu pisanego wtedy Traktatu. 

Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że ten odcinek Życia w USA zajmuje ważne miejsce 
w cyklu również z innych względów. O ile wcześniej Miłosz-nowak starał się o nie pozbawio-

6 Ibidem.
7 zob. W. B e d n a r c z u k  [j. p u t r a m e n t], Kompleks zachodni i nożyce. „Kuźnica” 1947, nr 41. 

– P. H e r t z, W stronę Turgieniewa. „Kuźnica” 1947, nr 43.
8 zob. P. p i e t r y c h, Jeszcze kilka uwag o pożytku z zajmowania się „fluktuacjami” (na przykładzie 

Miłosza). W: Aleksander Wat w Polsce powojennej (1946–1953). Teksty i konteksty. Kielce 2011, 
zwłaszcza s. 196–204.
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ny życzliwości obiektywizm, o tyle tu daje upust antyamerykańskiej pasji, zestawiając po-
rządek polityczno-społeczny Stanów zjednoczonych z porządkiem... hitlerowskich niemiec 
i przekonując, że amerykański dostatek i demokracja ufundowane zostały na „jądrze ciem-
ności”, na rasizmie i przemocy wobec Murzynów, na eksploatacji ekonomicznej krajów 
Ameryki Łacińskiej. Szczególnie znamienny jest tu motyw rasizmu, bo w tym względzie „jan 
M. nowak” polemizuje z... sobą samym: w jednym z pierwszych odcinków cyklu bagatelizo-
wał bowiem znaczenie rasistowskich zbrodni w życiu społecznym Stanów zjednoczonych 9. 
Kołodziejczyk autopolemikę Miłosza-nowaka pomija milczeniem, choć związana jest ona 
z kluczową dla badaczki kwestią stosunku poety do amerykańskiej rzeczywistości: w rady-
kalnej przemianie jego postawy widzieć można swoistą formę reakcji na ogłoszenie w marcu 
1947 tzw. doktryny Trumana, spychającej przedstawiciela rządu zza żelaznej kurtyny na 
pozycje wroga ideowego i politycznego 10.

Uderzające w tekście Miłosza-nowaka antyamerykańskie odniesienie metafory „jądra 
ciemności” zostało przez Kołodziejczyk wzięte w nawias – na mocy sylogizmu: „jądro ciem-
ności” to metafora z Traktatu moralnego, który, jak wiadomo, jest utworem antystalinowskim, 
ergo metafora ta jest ze swej istoty antystalinowska, ergo skoro pojawia się w opisie „życia 
w USA”, to opis ten jest tylko pretekstem umożliwiającym przemycenie antystalinowskiej 
„krytyki systemu totalitarnego, nieodnoszącej się do realiów za oceanem” (s. 260). Stereotyp 
interpretacyjny Traktatu moralnego okazuje się tak niepodważalny, że nawet zajmowanie się 
publikacją, która co najmniej skłania do potraktowania tego stereotypu z dystansem, nie 
jest w stanie niczego w przekonaniach autorki zmienić.

Osobliwość konceptów interpretacyjnych pojawiających się w książce Kołodziejczyk 
wynika z dążenia do bycia miłoszologiem przez potwierdzanie utartych klisz interpretacyj-
nych, ale w nie mniejszym stopniu – ze szczególnych predyspozycji autorki, które można 
odczytać z jej dzieła, przede wszystkim ze swego rodzaju „łagodności”, każącej unikać tego, 
co kontrowersyjne, niejednoznaczne lub nawet tylko zbyt dramatyczne. „Łagodnością” moż-
na tłumaczyć brak w Amerykańskim powojniu jakichkolwiek polemik czy dyskusji z innymi 
interpretacjami – autorka zdecydowanie woli sądy, których nie aprobuje, przemilczeć. „Ła-
godność” stoi też zapewne za jej niechęcią do zajmowania się kwestią niewątpliwie kontro-
wersyjną, jaką był „stosunek poety do sprawy polskiej”, i skłania do retuszowania tego, co 
niejednoznaczne i/czy zbyt jaskrawe, także w tekstach oraz w postawie bohatera książki. 

czytelnik Amerykańskiego powojnia nie dowie się więc np., że zdaniem Miłosza, wyra-
żonym w 1946 r. w artykule Polska z Nowego Jorku, Tadeusz Bór-Komorowski, ostatni 
dowódca Armii Krajowej, nie zasługiwał nawet na miano „demonicznego faszystowskiego 
zbrodniarza, działającego świadomie”, ponieważ „jest to mały człowieczek o mentalności 
oficera kawalerii, która to mentalność rzadko u nas odznaczała się głębią filozoficzną, a czę-
sto pokaźnym brakiem rozgarnięcia, mówiąc oględnie” 11 – bardzo eufemistyczne uwagi o tym 
artykule możemy znaleźć na s. 277.

  9 J. M. n o w a k  [cz. M i ł o s z], Życie w USA. „Odrodzenie” 1947, nr 7. zob. w omawianej książce 
cytat na s. 180–181.

10 pisałem o tym, a także szerzej, o ewolucji stosunku Miłosza do Stanów zjednoczonych, w artyku-
le (Nie)istniejąca książka Miłosza o Ameryce lat czterdziestych („przekładaniec” 2011, nr 25). choć 
jak wskazuje tytuł tego artykułu, jego temat doskonale pokrywa się z obszarem zainteresowań 
autorki Amerykańskiego powojnia i choć zna ona ten numer „przekładańca” (zob. s. 12, 580), mój 
artykuł został w jej książce całkowicie, konsekwentnie i zapewne świadomie przemilczany, co 
odnotowuję nie tylko pro domo mea, ale i jako błąd w sztuce: jak już wspominałem przy okazji 
również przemilczanego artykułu Łapińskiego, zbiór tekstów zajmujących się tym samym, czym 
zajmuje się Kołodziejczyk, czyli szeroko pojętą działalnością pisarską Miłosza z drugiej połowy lat 
czterdziestych, jest więcej niż skromny.

11 cz. M i ł o s z, Polska z Nowego Jorku. „przekrój” 1946, nr 66, s. 7.
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czytelnik omawianej tu książki nie ma szans poznać skali autentycznego zaangażo- 
wania Miłosza w utworzenie w 1948 r. na nowojorskim Uniwersytecie columbia Kate- 
dry Kultury polskiej im. Adama Mickiewicza, sfinansowanej przez rząd w Warszawie;  
katedra powstała, mimo antykomunistycznych protestów studentów columbii i amerykań-
skiej polonii, z czego Miłosz był bardzo dumny – i w okresie swej służby dyplomatycznej, 
i także długo potem. dopiero pod koniec życia przyznawał, że „w całej tej głośnej aferze 
tkwiło coś nieprzyzwoitego”, a w swojej ówczesnej odporności na krytykę dostrzegał „nie-
czyste sumienie kolaboranta” 12. Wspominając w rozdziale 1 sprawę katedry na columbii 
autorka nie wydobywa znaczącej roli Miłosza i rzecz ujmuje tak, jakby największe kontro-
wersje budziła nominacja Manfreda Kridla na szefa katedry, nie zaś samo jej utworzenie 
(s. 60–61, 70).

czytelnik książki Kołodziejczyk nie dowie się też – choć to przecież istotny składnik 
Miłoszowego „przyswajania Ameryki” – że ówczesny stosunek poety do przeciętnych Amery-
kanów, żyjących w dostatku i ulegających wzorcom kultury masowej, nacechowany był 
„arogancją intelektualisty”, jak to potem sam określi 13. związanej z tą postawą i uderzającej 
w tekstach Miłosza jaskrawości stylistycznej autorka nie omawia i choć w niektórych cyta-
tach takie określenia się pojawiają (np. w przywołanym na s. 431 liście do Ryszarda Matu-
szewskiego: „Te nieszczęsne amerykańskie kukły”, „chochoły”), nie zostają opatrzone żadnym 
komentarzem. 

Osobliwością książki Kołodziejczyk nie jest sam gest retuszowania kontrowersyjnych 
opinii czy zachowań bohatera – to w pracach literaturoznawczych nierzadkie; osobliwością 
jest skala tego zjawiska. „Łagodność” prowadzi autorkę do zacierania dramatyzmu wydarzeń 
nawet wtedy, gdy nie chodzi o wizerunek Miłosza. W pełni uświadomił on sobie znaczenie 
„likwidacji gomułki” w czasie wizyty w polsce na przełomie wiosny i lata 1949 – bezpośred-
ni kontakt z rzeczywistością kraju poddanego procesowi stalinizacji wymusił krytyczne 
spojrzenie na własną postawę, uzmysłowił dwuznaczną sytuację reprezentanta polski lu-
dowej. pośrednim, ale bardzo interesującym świadectwem przemiany postawy Miłosza są 
oceny przydatności do służby dyplomatycznej formułowane przez zwierzchników w stosun-
kowo niewielkiej odległości czasowej, bo w czerwcu 1948 i lipcu 1950. Kołodziejczyk oceny 
te cytuje, ale dramatyzmu zmiany nie wydobywa, odpowiednie cytaty dzieli niemal 30 
stronic (s. 60, 88) i brak między nimi powiązań oraz odniesień. Ale przede wszystkim 
w Amerykańskim powojniu uderza to, że choć w kronikarsko-faktograficznym rozdziale 1 
znalazł się fragment zatytułowany Z wizytą w Polsce w 1949 roku (s. 80–82), to czytelnik 
może z niego, co prawda, dowiedzieć się, z kim, jadąc do kraju, Miłosz spotkał się w pary-
żu i jak odbierał wtedy stolicę Francji, nie dowie się natomiast, dlaczego wizyta w polsce 
stała się dla niego wstrząsającym przeżyciem i że w ogóle takim przeżyciem była. Sytuacja 
okazuje się zresztą jeszcze bardziej zawikłana, bo autorka jest, oczywiście, świadoma, że 
Miłosz niejednokrotnie potem podkreślał przełomowe dla siebie znaczenie tego, co zobaczył 
w kraju w 1949 r. – i w Amerykańskim powojniu ta, nie opisana dokładnie w książce, prze-
łomowość jest niejednokrotnie wzmiankowana (s. 16, 86, 156, 380, 421), co dla kogoś, kto 
nie posiada skądinąd odpowiedniej wiedzy, może być kłopotliwe i niezrozumiałe. 

W tytule niniejszej recenzji przywołuję znaną frazę z Przedmowy do Ocalenia, w której 
poezję nie mającą kontaktu z rzeczywistością czy fałszującą jej grozę Miłosz nazywa „czy-
tanką z panieńskiego pokoju”. To, nie ma co ukrywać, skojarzenie negatywne, sprowoko-
wane „łagodnością” Kołodziejczyk, „łagodnością”, która nie tylko objawia się eufemizowaniem 

12 cz. M i ł o s z, Abecadło. Kraków 2001, hasło Kridl, Manfred, s. 190, 189.
13 zob. cz. M i ł o s z, Widzenia nad Zatoką San Francisco. (1969). Kraków 1989, s. 175: „Uznać 

mieszkańców jakiegoś kraju [...] za istoty zdeprawowane, za idiotów bez winy, ale jednak idiotów, 
to skazać się na arogancję intelektualisty”. 
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czy przemilczeniami, ale wpływa na ostateczny wydźwięk zasadniczej koncepcji interpreta-
cyjnej książki.

zamysł badaczki można ująć następująco: „amerykańskie powojnie”, gdy weźmie się 
w nawias powierzchowne, czyli nieistotne activités de surface, to przede wszystkim dla au-
tora Wprowadzenia w Amerykanów okres intensywnego „samokształcenia” (to bardzo waż-
ne dla Kołodziejczyk pojęcie ázob. Wstęp, s. 14ñ), przynoszącego natychmiastowe rezultaty 
i procentującego intelektualnie i artystycznie przez całe jego późniejsze życie – tak więc to 
okres w życiu Miłosza, którego ocena wypada właściwie jednoznacznie pozytywnie.

Teza to zdumiewająco oderwana od tekstów i faktów. A forsowana nawet wbrew nim, 
jak pokazuje fragment rozdziału 1, zatytułowany Praca twórcza od 1948 roku, rozpoczyna-
jący się od zdania „Od 1948 roku datuje się rozkwit aktywności czytelniczej, translatorskiej 
i eseistycznej poety, obrazujący jego imponujący wysiłek samokształcenia, nakierowany 
głównie na umocnienie relacji z polskim czytelnikiem” (s. 71). Sformułowanie „od 1948” 
powraca dalej w tym fragmencie (s. 73) i ma podkreślać, że chodzi o proces nieustannego 
rozwoju i rozkwitu – co jest sugestią ewidentnie fałszywą i łatwo to zobaczyć, gdy użyje się 
podsuwanego przez samą Kołodziejczyk kryterium „umacniania relacji z polskim czytelni-
kiem”, czyli gdy zestawi się publikacje Miłosza z okresu 1945–1951. W roku 1948, podobnie 
nb. jak w poprzednim, Miłosz rzeczywiście szczególnie dużo drukował, ale pod tym względem 
był to nie rok początku, ale końca. W następnych latach liczba jego publikacji radykalnie 
zmalała, co wynika chociażby z danych bibliograficznych, które znalazły się w Amerykańskim 
powojniu: w 1947 r. ukazało się w prasie krajowej 9 tekstów Miłosza, które można zaliczyć 
do szeroko rozumianej publicystyki literackiej, a także kilkunastoodcinkowy cykl Życie 
w USA, w 1948 – 9, w 1949 – 3, w 1950 – 4 (zob. s. 560), co warto uzupełnić ministatystyką 
publikacji przekładów: w 1947 – 4, w 1948 – 10, w 1949 – 3, w 1950 – 2 (zob. s. 565–566).

Optymistyczna ocena „amerykańskiego powojnia” objawia się również widocznym w za-
sadniczych rozdziałach książki dążeniem do pointowania ich swoistymi happy end’ami. 
O dwóch takich happy end’ach już wspomniałem: pisząc o Miłoszowych przekładach z lat 
czterdziestych, autorka stara się w nich dopatrzyć zapowiedzi jego późnej poezji, z kolei 
zakończenie rozdziału o cyklu Życie w USA otwiera perspektywę na Traktat moralny, w któ-
rym Miłosz znalazł, jej zdaniem, wyjście z impasu ideowego epoki (formułuję to ogólnikowo, 
bo tak też ujmuje to Kołodziejczyk na s. 261–262).

W rozdziale o publicystyce Miłosza optymistyczną linię rozwoju sygnalizuje już tytuł Od 
mediacji do medytacji. „Medytacja” nie ma tu konotacji mistycznych czy religijnych, ale 
słowo to autorka wprowadza, zapewne uwiedziona efektem aliteracyjnym, aby określić 
przejście od zapisu faktów i obserwacji do refleksji nad nimi i do uogólnień, co, jej zdaniem, 
spowodowało, że Miłosz po kilku latach pobytu za oceanem „żegna się [...] z rolą korespon-
denta, odchodzi od publicystki kulturalnej” (s. 307). Sugestia, którą wnosi tak rozumiana 
„medytacja”, jest po prostu błędna 14. Fakt, że skłonność do uogólnień to stała cecha pisar-
stwa czy wręcz osobowości Miłosza, którą ujawniał on także od początku pobytu w Amery-
ce; w jednym z najwcześniejszych tekstów „amerykańskich” buduje nawet specjalną teorię 
mającą usprawiedliwiać uogólnienia formułowane przez kogoś, kto dopiero niedawno przy-
jechał do Stanów zjednoczonych 15, a w pochodzącym z tego samego czasu prywatnym liście 

14 pomysł Kołodziejczyk najlepiej realizują... raporty dyplomatyczne Miłosza, w których rzeczywiście 
widać przejście od trybu sprawozdawczego do trybu analitycznego, co początkowo budziło protesty 
urzędników warszawskiego MSz-u (zob. Raporty dyplomatyczne Czesława Miłosza 1945–1950. 
Oprac. M. M o r z y c k a - M a r k o w s k a. Warszawa 2013, s. 83), ale zostało potem jakoś zaapro-
bowane i ostatnie raporty są bardziej politologiczną analizą niż faktograficznym sprawozdaniem. 

15 W artykule O Hemingwayu („Kuźnica” 1946, nr 38, s. 5), datowanym na lipiec 1946, a więc pisanym 
po zaledwie półrocznym pobytu w Stanach, cz. Miłosz rozwijał koncepcję „atmosfery ludzkich 
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przyznaje samokrytycznie: „ja zanadto wpadam w próby uogólnień” 16. z drugiej wszakże 
strony to, że Miłosz w latach 1949–1950 zdecydowanie mniej publikuje w polskiej prasie 
literackiej, ma inne wytłumaczenie, narzucające się i oczywiste: publicystyka ta musiałaby 
spełniać wymogi poprawności politycznej ery stalinizmu, na co autorowi Traktatu moralne-
go niełatwo było się godzić 17. Kołodziejczyk pisząc o osiągnięciu stanu „medytacji”, tę presję 
sytuacji zewnętrznej w ogóle pomija milczeniem.

nie mniej zdumiewające jest zakończenie rozdziału poświęconego prelekcjom i publicznym 
wystąpieniom Miłosza. Finałem ma być odczyt z 29 IV 1949, niezbyt szczęśliwie nazwany 
w Amerykańskim powojniu „kolumbijskim” (nie wiązał się on z podróżą Miłosza do Kolumbii 
– takiej podróży poeta nie odbył – ale został wygłoszony na Uniwersytecie columbia). zdaniem 
Kołodziejczyk, ten zachowany w dwóch wersjach językowych odczyt: 

„jest zwieńczeniem działalności wykładowej choćby z tego powodu, że autor mówi to 
samo do audytorium polsko- i angielskojęzycznego, nie różnicuje tematu, sposobu przeka-
zu, jak gdyby pod koniec pobytu w Ameryce obie sytuacje komunikacyjne wreszcie stały się 
jedną. Można o tym powiedzieć inaczej: po kilku latach życia za oceanem tożsamość Miłosza 
rafinuje się, staje się spójna w odniesieniu do wszystkich partnerów, z którymi przychodzi 
ją negocjować. To moment, gdy wszystkim można powiedzieć to samo” (s. 160). 

Fragment przytaczam dla jego ekscentrycznej logiki; używając bowiem kryteriów bardziej 
zdroworozsądkowych, trudno oprzeć się przekonaniu, że zły to prelegent, który zawsze, 
niezależnie od specyfiki audytorium, mówi to samo. Ale też Kołodziejczyk głównie chodzi 
o zbudowanie finału optymistycznej narracji o samokształceniu i zdobywaniu samoświado-
mości. W związku z tym pomija (nie dostrzega?) ona tego, co w odczycie „kolumbijskim” 
najbardziej dramatyczne i bynajmniej nie optymistyczne: Miłosz o polsce i polskiej literatu-
rze nie mówi już do setek słuchaczy, jak zdarzało mu się na początku pobytu w Stanach 
zjednoczonych 18, ale do 25 członków koła polonistów, powstałego przy katedrze utworzonej 
za pieniądze polskiego rządu – co jest wymownym sygnałem ograniczenia możliwości prele-
genta, izolacji, na którą pracownika ambasady kraju zza żelaznej kurtyny skazywały realiach 
zimnej wojny.

Obraz Miłosza w książce Kołodziejczyk jest niepełny i zdeformowany: pozbawiony pol-
skiego kontekstu i odniesień, został w dodatku podmalowany pastelowymi barwami opty-
mistycznej narracji o samokształceniu, która ma luźny związek z faktami i rzeczywistością. 
W efekcie Kołodziejczyk nie rozważa wprost problemu dla „amerykańskiego” tematu jej 
książki zasadniczego: dlaczego niechęć autora Ocalenia do Stanów zjednoczonych była tak 
silna, że „życie w USA” nie stało się dla niego alternatywą dla życia w rządzonej przez ko-
munistów polsce ludowej; nie próbuje również wydobyć dynamiki i dramatyzmu sytuacji 
Miłosza, zwłaszcza w końcowym okresie jego służby dyplomatycznej, gdy poeta przeżywał 
rozterki związane z decyzją o emigracji, na co nałożył się strach o rodzinę, kiedy, przenie-
siony do paryża, musiał pozostawić ciężarną żonę w Ameryce, bo spodziewano się kompli-
kacji przy porodzie. W tym kontekście rozważania Kołodziejczyk o zdobywaniu harmonijnej 
tożsamości czy osiąganiu stanu „medytacji” pobrzmiewają – zapewne niezamierzenie, ale 
jednak – zdumiewającym brakiem empatii, lekceważeniem rzeczywistych problemów boha-
tera książki.

zbiorowisk”, którą jest w stanie odbierać jednostka wyposażona w odpowiednie „anteny”, np. prze-
jeżdżając przez jakąś miejscowość samochodem.

16 M i ł o s z, Zaraz po wojnie, s. 45–46.
17 pisarz jednakże podejmował pewne próby w tym względzie, do czego po latach sam się przyznawał: 

„dopóki nie zerwałem z warszawskim rządem, już zaczynałem pisać p o d  wymagania socrealizmu” 
(M i ł o s z, Abecadło, hasło Autentyczność, s. 56).

18 zob. Raporty dyplomatyczne Czesława Miłosza 1945–1950, s. 41, 53.
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Miłosz w Roku myśliwego, wiążąc ściśle „przyswajanie Ameryki” w drugiej połowie lat 
czterdziestych z własną sytuacją życiową, stwierdzał ekspresyjnie: „Moją sytuację określiłbym 
jako karkołomną, niesamowitą, nielogiczną, niemoralną, nie-do-opisania”. Można by powie-
dzieć, że z tego zestawienia Kołodziejczyk wybrała tylko określenie ostatnie i postanowiła to, 
co kontrowersyjne i dramatyczne, zmarginalizować, wspominać o tym jak najmniej, skoro 
już nie da się tych kwestii wyeliminować. Trudno jednak powstrzymać się od refleksji, że 
tak jak nie ma przymusu pisania monografii, tak nie ma przymusu zajmowania się akurat 
kontrowersyjną działalnością i twórczością literacką Miłosza z lat 1945–1951 i że to nie jest 
temat dla kogoś, kto nie potrafi, bądź nie chce, pisać o tym, co „karkołomne, niesamowite, 
nielogiczne, niemoralne”. 

2

cytat z Roku myśliwego kończy rozdział 1, i to kończy dosłownie: zacytowawszy, autorka 
nie ma o tej wypowiedzi Miłosza nic do powiedzenia. To sytuacja dla Kołodziejczyk typowa: 
mamy ważny i obszerny cytat, który potraktowany został tak, jakby nie wymagał żadnego 
komentarza, wszystko było w nim jasne i oczywiste, a wnioski, jakie z niego wynikają, tak 
jednoznaczne, że nie ma potrzeby ich wypowiadania. Sygnalizuje to problem dla czytelnika 
omawianej książki zasadniczy: elementarne wątpliwości budzi w niej jakość literaturoznaw-
czego dyskursu.

Amerykańskie powojnie cierpi na elephantiasis. To bardzo obszerny tom, liczący z bi-
bliografią, indeksem osób i spisem treści równo 600 stronic, tom, przy którego lekturze 
trudno opędzić się od myśli, że należałoby dokonać w nim radykalnych skrótów.

przede wszystkim uderza mnogość cytatów. Oczywiście, gdy autorka prezentuje teksty 
wydobyte z archiwum, cytaty są w pełni uzasadnione. W takim wypadku też jednak osta-
tecznie rodzą się wątpliwości: rozległe przytoczenia (wcale nierzadko zdarzają się ponadstro-
nicowe), łączone streszczeniem tego, co nie zostało wprost zacytowane, nasuwają nieodpar-
cie myśl, że większy pożytek byłby, gdyby owe nieznane materiały zostały po prostu opubli-
kowane, np. w formie aneksu (uwaga ta dotyczy przede wszystkim rozdziału 2). 

lecz długie cytaty to nie jest tylko kwestia tekstów z archiwum. Kołodziejczyk równie 
obficie cytuje te – choć stosunkowo trudno, ale jednak – dostępne, jak publikacje z polskiej 
prasy literackiej z lat czterdziestych, cytuje także obszernie teksty, do których dotarcie nie 
stanowi problemu, np. wiersze Miłosza. Amerykańskie powojnie naznaczone jest swoistą 
cytatomanią, bo w zdecydowanej większości przypadków cytaty traktowane są tak, jak frag-
ment z Roku myśliwego: nie towarzyszy im żaden istotny komentarz, który poświadczałby 
uważną lekturę, uzasadniał znaczący rozmiar przytoczenia, jak i sam gest cytowania. 

przykładem może być obszerny cytat z listu Miłosza do Matuszewskiego na s. 431; to 
tekst z rodzaju łatwo dostępnych, ukazał się bowiem w tomie Zaraz po wojnie 19. zdaniem 
Kołodziejczyk, przytoczenie ma dowodzić, że Miłosz w Indianinie dostrzegał „człowieka we-
wnętrznego, homo religiosus” (s. 431), co niezbyt przekonujące, bo niezbyt jasne, w dodatku 
cytat jest równie dobrze o „Indianinie”, jak i o „Murzynie”. Ale w tym momencie nie to jest 
ważne. Badaczka zupełnie przemilcza inne wyraziste motywy narzucające się przy lekturze 
fragmentu, który sama przecież wykroiła z listu Miłosza: otwierające, podkreślone przez 
samego autora, soczyste stwierdzenie „W dupie mam sztukę”, wspomniane już jaskrawe 
epitety dotyczące (białych) mieszkańców Stanów zjednoczonych czy zaskakującą sugestię, 
że nędza materialna dobrze wpływa na ludzką osobowość. To wszystko Kołodziejczyk pomi-
ja, bo za cały komentarz ma wystarczyć zdanie równie ogólnikowe, co enigmatyczne: „praw-
dopodobnie tu bije jedno z ukrytych źródeł Doliny Issy i Rodzinnej Europy”. 

zdarza się też, że badaczka przypisuje cytatom sensy, których w nich po prostu nie ma. 

19 M i ł o s z, Zaraz po wojnie, s. 429.
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Tak jest w przypadku wydobytych z archiwum Miłosza niepublikowanych fragmentów jego 
korespondencji: kartki bożonarodzeniowej do Aleksandra janty-połczyńskiego (s. 77; kart-
ka jest niedatowana, a niejasność chronologiczną powiększa pojawiający się na tej stronicy 
błąd w dacie rocznej odczytu „kolumbijskiego”) i listu z 1950 r. do Anny Kowalskiej (s. 86). 
Oba cytaty Kołodziejczyk umieszcza w kontekście podejmowania przez Miłosza decyzji o po-
zostaniu na emigracji – o czym w obu nie ma ani słowa, wyraźny jest w nich natomiast, przez 
autorkę z kolei pominięty, wątek niechęci do Ameryki, a do janty-połczyńskiego Miłosz pisze 
z pozycji kogoś, kto zdecydował się... na powrót do kraju: „doszedłem bowiem do wniosku, 
że nie bardzo jest sens siedzieć dłużej w Ameryce i że niezależnie od różnych przykrych 
rzeczy w polsce moje miejsce jest tam”.

Brak ilościowej i jakościowej dyscypliny, który odpowiada za elephantiasis książki Ko-
łodziejczyk ujawnia się nie tylko w cytowaniu, także – w konstruowaniu warstwy erudycyj-
nej. Tu przykładem może być przypis, którym opatrzony został cytat z listu do Kowalskiej. 
po zlokalizowaniu listu w archiwum Miłosza badaczka nieoczekiwanie odsyła do Powojnia 
Tony’ego judta, ponieważ, jak uzasadnia, w książce tej „opisany jest terror czystek stali-
nowskich i procesów pokazowych w całej europie Środkowej i Wschodniej” (s. 87, zakoń-
czenie przypisu 157). I zupełnie nie wiadomo, co z tym odesłaniem i stwierdzeniem robić, 
skoro, jak już wspominałem, w cytowanym fragmencie listu Miłosza mowa jedynie o jego 
niechęci do Stanów zjednoczonych.

przywołanie książki judta to „tylko” 4 linijki, cztery razy dłuższy (i zajmujący około 
1/3 stronicy Amerykańskiego powojnia) jest przypis 95 na s. 65–66, w którym autorka wy-
licza publikacje z kilku numerów „Kuźnicy” i „Odrodzenia” dotyczące Światowego Kongresu 
Intelektualistów w Obronie pokoju we Wrocławiu (1948) – wyliczenie, ograniczające się do 
elementarnych danych bibliograficznych, jest całkowicie niefunkcjonalne i zbędne, bo nijak 
się nie ma do zabiegów podejmowanych za oceanem przez Miłosza-dyplomatę w związku 
z Kongresem.

Takie niefunkcjonalne a obszerne przypisy przede wszystkim jednak stanowią dla Ko-
łodziejczyk narzędzie zarysowywania amerykańskiego kontekstu pisarskiej aktywności bo-
hatera książki. W rozdziale o cyklu Życie w USA autorka próbuje określić, na jakich publi-
kacjach prasowych Miłosz budował swoją wiedzę o życiu politycznym i społecznym Stanów 
zjednoczonych, co jest zamysłem cennym, w praktyce sprowadza się wszakże do obszernych 
wyliczeń, których rozmiar jest odwrotnie proporcjonalny do ich użyteczności i w efekcie 
niewiele z nich wynika, poza oczywistym stwierdzeniem, że dany temat był w amerykańskiej 
prasie poruszany – jak np. w rozbudowanym przypisie 104 na s. 214, gdzie są wymienione 
publikacje z prasy amerykańskiej z lat 1946–1947 dotyczące polityki USA w chinach.

Osobny wątek erudycyjno-przypisowy przewijający się przez całą książkę Kołodziejczyk 
związany jest z pismami „partisan Review” i „politics”. Były to pisma reprezentujące środo-
wisko amerykańskiej lewicy antystalinowskiej, ważne dla Miłosza, który znaczących przed-
stawicieli tego środowiska, Mary Mccarthy i dwighta Macdonalda, cenił i współpracował 
z nimi w Kongresie Wolności Kultury, zwłaszcza w pierwszych latach emigracji; obojgu po-
święcił pod koniec życia osobne hasła w swoim Abecadle. nie wiadomo natomiast, kiedy 
zaczął czytać „partisan Review” i „politics”, a przede wszystkim – od kiedy zaczął się utoż-
samiać z reprezentowaną przez te pisma postawą. prawdopodobnie stało się to w końcowym 
okresie jego służby dyplomatycznej, po podróży do kraju w r. 1949, ale skazani jesteśmy 
w tym względzie na spekulacje; jako pewny fakt odnotować można jedynie zdystansowaną 
opinię o „partisan Review” w sygnowanym pseudonimem „Żagarysta” artykule Książki i pisma 
w Stanach Zjednoczonych („Odrodzenie” 1947, nr 6). 

Opinię tę Kołodziejczyk cytuje (s. 237), ale jej nie komentuje i, biorąc w nawias nieja-
sności związane z tym wątkiem biografii Miłosza, uznaje, że właściwie od początku swego 
pobytu w Stanach czytał on pisma antystalinowskiej lewicy, i to czytał z pełną aprobatą; 
autorka twierdzi wręcz, że Miłosz był „intelektualistą ukształtowanym [...] w agonie redakcji 
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Macdonalda” (s. 184), czyli pisma „politics”, które nb. wychodziło tylko do 1949 roku. pu-
blikacje z „partisan Review” i „politics” to ważny motyw w przypisach zarysowujących ame-
rykański kontekst twórczości Miłosza, wedle Kołodziejczyk miałby on być systematycznym 
czytelnikiem tych periodyków, również roczników sprzed jego pobytu w Ameryce (np. s. 239, 
przypis 172; przypisy do s. 322–323 z adresami publikacji w „politics” z 1944 i 1945 roku).

I jeszcze jedna osobliwość książki Kołodziejczyk – pomysł, dzięki któremu stężenie nie-
funkcjonalnej (ponadto ograniczonej do adresów bibliograficznych) erudycji osiąga szczegól-
ną jakość: autorka zestawia „katalog lektur ukrytych, których [Miłosz] nie ujawnił choćby 
pośrednio ani wówczas, ani później” (s. 358), czyli zakłada po prostu (!?) że przeczytał on 
wszystkie znaczące publikacje, które ukazały się w Stanach zjednoczonych w drugiej poło-
wie lat czterdziestych, to ich adresy bibliograficzne bowiem wypełniają kilkustronicowy 
„katalog” (s. 357–362). 

Książkę Kołodziejczyk można by w prosty sposób odchudzić, i to radykalnie, gdyby 
zadbać o funkcjonalizację cytatów i przypisów. Ale jednocześnie – co tylko pozornie jest 
zaprzeczeniem powyższego – książki Kołodziejczyk odchudzić się nie da. W trakcie lektury 
Amerykańskiego powojnia trudno oprzeć się narastającemu podejrzeniu, że autorka prefe-
ruje elementarne formy podawcze: cytat, streszczenie i wyliczenie, nie przez przypadek czy 
„tylko” brak dyscypliny, lecz dlatego, że po prostu w tak budowanym dyskursie czuje się 
najbezpieczniej. jej mocną stroną nie jest, jak już pisałem, tworzenie uogólnień czy orygi-
nalna problematyzacja, ale, co nie mniej istotne, nie jest nią również samo konstruowanie 
tekstu. Kołodziejczyk ma problemy na poziomie warsztatowym: komponowania niesprzecz-
nego, spójnego ciągu zdań i twierdzeń, co stara się – trudno określić, w jakiej mierze świa-
domie – maskować cytatami. Te problemy są szczególnie widoczne w rozdziale 1 ze względu 
na jego kronikarski charakter; tekst siłą rzeczy składa się tu ze wzmianek o różnych faktach 
i wydarzeniach, a zasadniczym zadaniem było zbudowanie w miarę spójnej narracji – i za-
skakująco często to się autorce Amerykańskiego powojnia nie udaje; tworzy ona tekst cha-
otyczny, niekiedy do tego stopnia, że narusza naturalny i oczekiwany w kronikarskiej rela-
cji porządek chronologiczny, co wpływa negatywnie na faktograficzną rzetelność przekazu.

dobrze to widać na przykładzie fragmentu zatytułowanego Organizacja Kongresu wroc- 
ławskiego (s. 65–68). Otwierające zdanie „We wrześniu 1948 roku dyplomata zorganizował 
cykl wystąpień edmunda Osmańczyka na temat ziem Odzyskanych, ale najwięcej energii 
pochłonęły mu przygotowania do Kongresu wrocławskiego” od razu zaburza chronologię: 
wrocławski Kongres Intelektualistów w Obronie pokoju odbył się w dniach 25–28 VIII 1948 
– informacja, która zresztą w tym fragmencie książki w ogóle się nie pojawia; Miłosz, oczy-
wiście, zajmował się jego organizacją na gruncie amerykańskim wcześniej, przed wrześniem 
tego roku. To tu zamieszczony został wspomniany już, ogromny przypis z wyliczeniem pu-
blikacji o Kongresie w polskich tygodnikach, lecz fragment składa się głównie z trzech ob-
szernych cytatów z raportów Miłosza-dyplomaty, wypełniających dwie i pół stronicy, cytatów 
niewątpliwie interesujących, ale też nie niezbędnych, skoro raporty zostały opublikowane. 
jednak osobliwością Organizacji Kongresu wrocławskiego jest przede wszystkim konstruk-
cja, która praktycznie skazuje czytelnika na zupełnie błędne odczytanie cytatu na s. 67. po 
prawie całostronicowym – na s. 66 – przywołaniu raportu dotyczącego ustalania składu 
delegacji amerykańskiej na Kongres, pojawia się zdanie wprowadzające kolejny, interesują-
cy nas tu cytat „W podsumowaniu poeta zaskakująco scharakteryzował pisarzy anglojęzycz-
nych” – i rzeczą naturalną jest uznać, że chodzi o „podsumowanie” raportu przywołanego 
na stronicy poprzedniej. Ale tak nie jest, co ma szansę zauważyć tylko bardzo dociekliwy 
czytelnik, jeżeli wie (skądinąd), kiedy Kongres się odbył, i dokładnie przeczyta przypis: cytat 
na s. 67 pochodzi z raportu z października 1948, a więc „podsumowanie” dotyczy już same-
go Kongresu. nawet jednak bardzo dociekliwy czytelnik nie ma wystarczających danych, 
aby wydedukować, dlaczego Miłosz pisze o autorach anglojęzycznych „zaskakująco”, to 
bowiem tłumaczy się w kontekście wydarzenia, na którego temat Kołodziejczyk w ogóle tu 

III.indd   248 2018-03-14   12:32:17



Recenzje I pRzeglądY 249

się nie wypowiada. chodzi o wystąpienie Aleksandra Fadiejewa, mówiącego na wrocławskim 
Kongresie o wybitnych twórcach zachodnich per „hieny piszące na maszynie”, wystąpienie, 
które zmieniło Kongres w międzynarodowy skandal – i Miłosz stara się w swoim raporcie 
wytłumaczyć, dlaczego tak się stało, nie mogąc po prostu zakwestionować i odeprzeć ka-
lumnii rzuconych przez przedstawiciela pisarzy radzieckich (nb. Kołodziejczyk wystąpienie 
Fadiejewa wspomina, ale w zupełnie innym miejscu swojej książki, dopiero na s. 349). na-
tomiast po cytacie z raportu z października 1948 pojawia się zdanie: „Obok wymienionych 
postaci dyplomacja liczyła na udział w Kongresie [...]” (s. 68), które może jedynie utwierdzić 
czytelnika Amerykańskiego powojnia w przekonaniu, że przytoczony dopiero co na s. 67 
fragment raportu również przygotowań dotyczył, a Miłosz „zaskakująco scharakteryzował” 
niektórych pisarzy, rozważając ich ewentualne zaproszenie na Kongres.

chaotyczny sposób budowania tekstu, uderzający szczególnie w rozdziale 1, jest jednak 
charakterystyczny dla całej książki Kołodziejczyk. Bałagan panuje np. w rozdziale 3, poświę-
conym cyklowi Życie w USA. jak już wspominałem, autorka ze względu na Traktat moralny 
usiłuje przedstawić jako swoisty finał tego cyklu tekst Miłosza-nowaka opublikowany 
w 1947 r. w numerze 31 „Odrodzenia”. Finał to swoisty, bo ten odcinek Życia w USA cyklu 
nie kończył, potem ukazały się trzy kolejne jego odcinki, ostatni w numerze 48 (nb. na s. 179 
pojawia się błędne oznaczenie tego numeru: „43”), a Miłosz napisał jeszcze jeden odcinek, 
którego wszakże ostatecznie nie zdecydował się opublikować. Kołodziejczyk nawet odnalazła 
ten niepublikowany tekst, ale tylko o nim wspomina i mimo swego zamiłowania do archi-
waliów ani go nie omawia, ani nie cytuje.

Warsztatowe problemy Kołodziejczyk dotyczą także kwestii zupełnie już elementarnych. 
niekiedy ma ona kłopoty z formułowaniem czytelnych i funkcjonalnych adresów bibliogra-
ficznych, stąd w jej książce Miłosz jest m.in. autorem dzieł List b.d. (s. 32, przypis 13) czy 
Zniszczenie miasta Tenochtitlan, czyli koniec państwa Azteków albo biada zwyciężonym 
(s. 420, przypis 21); to, oczywiście, też sygnały kiepskiej pracy redaktorów Amerykańskiego 
powojnia. Opieki redakcyjnej zabrakło również, jeżeli chodzi o warstwę stylistyczną książki, 
w efekcie trudno przy lekturze oprzeć się wrażeniu, że inwencja stylistyczna autorki często 
balansuje na granicy nieporadności językowej i wcale nierzadko granicę tę przekracza. po-
każę to na kilku zaledwie przykładach (mogłoby ich być o wiele, wiele więcej):

– o rozdziale 5, który „prezentuje także rozwój Miłosza jako tłumacza”: „rekonstruuje 
jego ówczesną świadomość translatologiczną i wyświetla dążenie do przekroczenia kanonu 
anglosaskiego w penetracjach poezji hiszpańskojęzycznej i chińskiej” (s. 20);

– o prelekcjach Miłosza: „Być może – obok korespondencji – są najcenniejszym autobio-
graficznie dokumentem intelektualisty, który uprawiał swoistą autopedagogię i nieświadomie 
wchodził w rolę pedagoga, nieograniczającej się do obowiązków wykładowcy” (s. 171–172);

– „Miłosz był świadom, że jego poznawanie Ameryki nie wykroczyło poza stadium nauki, 
a jej obraz nie jest dostatecznie wykrystalizowany, by go oprawiać” (s. 306);

– „posługuje się jednoznacznymi tezami, służącymi jako zarys do wypełnienia barwą” 
(s. 339);

– o Miłoszu-tłumaczu: „z biegiem czasu interesuje go nie mapa twórczości, ale jej wy-
brane punkty, które okrąża myślą, przybierającą często formę przekładu. W jego przechadz-
ce ważniejsza staje się pauza niż szereg kroków” (s. 384);

– o książce poświęconej „czarnoskórym mieszkańcom chicago”: „Opisywała ewolucję 
i emancypację ekonomiczną, społeczną, obyczajową i polityczną tej grupy od momentu 
osiedlenia się w powiązaniu z przekształceniami urbanistycznymi, które zachodziły w jej 
dzielnicy pod wpływem tych zmian” (s. 441, przypis 58);

– „nie poprzestając na wrażeniach, Miłosz tnie glebę historii i wydobywa z niej fanta-
styczne przekroje” (s. 517).

na zakończenie uwag stylistycznych trzeba też odnotować istotne zaniechanie widoczne 
w Amerykańskim powojniu: to, że Kołodziejczyk najbezpieczniej się czuje na poziomie cyta-

III.indd   249 2018-03-14   12:32:18



Recenzje I pRzeglądY250

tu, oznacza także, iż w jej książce brak jakichkolwiek prób analiz stylistycznych. To uderza-
jące, bo co najmniej jeden problem na taką analizę zasługuje, sam się zresztą w przypadku 
pisarstwa Miłosza z okresu „amerykańskiego powojnia” narzuca: pojawianie się w jego 
tekstach lewicowej frazeologii, co ma zresztą skomplikowaną i ewoluującą w czasie moty-
wację, od autentycznych przekonań autora, przez oddziaływanie norm ówczesnej polskiej 
„poprawności politycznej”, po mimikrę niezbędną już wraz z początkiem stalinizacji ze 
względów cenzuralnych. problem to niewątpliwie złożony, co jednak, rzecz jasna, nie zwalnia 
z konieczności jego omówienia w pracy, która ma ambicję prezentowania publicystyki Mi-
łosza z okresu powojennego, bo to właśnie w publicystyce lewicowa frazeologia najsilniej się 
zaznaczyła. W dodatku sam Miłosz niejako podsuwa próbkę-egzemplifikację tego problemu: 
jednym z podstawowych zabiegów redakcyjnych, jakim poddał teksty z 1948 r. przygotowu-
jąc Notatnik amerykański do publikacji w Kontynentach, było właśnie usunięcie owej fraze-
ologii. W książce Kołodziejczyk kwestia ta w ogóle nie została omówiona. 

3

We Wstępie autorka składa szlachetną, wyrażoną z cokolwiek archaicznym wdziękiem de-
klarację „Książkę tę napisałam, chcąc być użyteczną” (s. 21). deklaracja wydaje się szczera, 
ale tym bardziej zdumiewa, w jak nikłym stopniu autorka potrafiła ją w Amerykańskim 
powojniu zrealizować.

zaczynam od dyżurnego cytatu z Roku myśliwego. W książce Kołodziejczyk opatrzony 
on został adnotacją „RM, 134–135” (s. 94). Skrót łatwo rozwiązać, gdy zna się tytuły najważ-
niejszych książek Miłosza, ale oczywiście pozostaje do ustalenia, z jakiego wydania Roku 
myśliwego autorka korzystała. jednak sprawdzenie w Objaśnieniach skrótów (s. 22–23) 
sprawy nie rozstrzyga – bo tego skrótu w nich nie ma.

To jeden z drobnych błędów, które zdarzyć się mogą w każdej książce, zwłaszcza że, 
niestety, także publikacje naukowe mają obecnie w polsce zazwyczaj kiepską korektę – pro-
blem jednak polega na tym, że w Amerykańskim powojniu błędów jest zdumiewająco dużo 20. 
pojawiają się też omyłki w cytatach. np. na s. 243 cytat rozpoczyna się niezrozumiale „Są 
w mrowisku wielkiej i niezdecydowanej masy, których przywódcy [...]” – nie wiadomo, co jest 
podmiotem zdania nadrzędnego; sprawa się wyjaśnia, gdy zajrzy się do przywoływanego 
odcinka Życia w USA („Odrodzenie” 1947, nr 11, s. 5): „Są w mrowisku wielkie i niezdecy-
dowane masy, których przywódcy [...]”.

Ten brak staranności budzi podejrzenia co do rzetelności cytatów z tekstów nie ogło-
szonych drukiem, podejrzenia, które z oczywistych względów trudno zweryfikować, ale 
które w kilku przypadkach ocierają się o pewność. na s. 428 Kołodziejczyk cytuje niepu-
blikowany tekst Miłosza dotyczący pobytu w Kalifornii w r. 1948, gdzie poeta zetknął się 
z tamtejszymi Indianami; w cytacie pojawiają się m.in. takie zdania: „do ostatniej wojny 

20 Różne błędy już sygnalizowałem, tu dodam jeszcze kilka przykładów. W przypisie 5 na s. 28, 
w którym wyliczone zostały publikacje Miłosza w miesięczniku „nowa polska”, w dwóch adresach 
(na pięć) jako nazwa miesięcznika widnieje „nowa Kultura”. jak wynika z przypisu 13 na s. 112, 
książka zbierająca eseje H. Arendt z lat 1930–1954 ukazała się już w 1945 roku. I o ile tu można 
się d o m y ś l i ć  przestawki w dacie rocznej, o tyle trudno zgadnąć, że artykuł K. Brandysa Nie 
przed każdym słońcem klękaj ukazał się nie w r. 1945 – s. 336, przypis 62 – ale w r. 1948; w na-
stępnym przypisie na tej stronicy, w adresie artykułu janty-połczyńskiego w ogóle z kolei brak 
daty rocznej. Uważnie oglądać trzeba też zdjęcia zamieszczone po każdym z rozdziałów i ich pod-
pisy: na s. [175] (daję nawias kwadratowy, ponieważ stronice ze zdjęciami, choć wliczone do pa- 
ginacji całości, nie są numerowane) podpis głosi „Odczyt czesława Miłosza Literature in Poland 
z 1947 roku”, ale zdjęcie przedstawia pierwszą stronicę maszynopisu innego anglojęzycznego 
tekstu Miłosza: Mickiewicz and Modern Poetry.
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podlegali służbie wojskowej. Ale w ostatniej wojnie tak” – w pierwszym zdaniu oczywiście 
brakuje „nie”, a czytelnik nie wie, czy jest to błąd Miłosza, czy błąd Kołodziejczyk, i niewie-
dza ta niewątpliwie obciąża konto autorki Amerykańskiego powojnia i redakcji jej książki.

czasem jako podstawa weryfikacji przy cytatach z tekstów znajdujących się w archiwum 
Miłosza posłużyć może biografia autora Traktatu moralnego napisana przez Andrzeja Fra-
naszka, który, co siłą rzeczy nieuniknione, przywołuje nierzadko te same materiały. na 
s. 26–27 Kołodziejczyk cytuje Historię londyńską, niepublikowane wspomnienie Miłosza 
dotyczące pierwszego etapu podróży do Ameryki, rozpoczętej w grudniu 1946 lotem z War-
szawy do londynu. U Kołodziejczyk w opisie startu samolotu znalazło się tajemnicze zdanie 
„zanurzyliśmy się w białą mgłę i ta mgła przysłoniła przyszłość”. zdanie to przywołuje 
również Franaszek, lecz u niego brzmi ono mniej tajemniczo, za to sensowniej: „zanurzyli-
śmy się w białą mgłę i ta mgła przesłoniła przeszłość” 21. z kolei niepublikowany wiersz 
o wszechobecnym strachu napisany przez Miłosza po podróży do polski w 1949 r. nosi 
wedle Kołodziejczyk dziwny tytuł Piosenka na chwilę mojej epoki (s. 461) – u Franaszka 
tytuł jest mniej niezwykły, ale też wyraźnie ironiczny i bardziej zgodny z duchem polszczy-
zny: Piosenka na chwałę mojej epoki 22. Oczywiście, autorka Amerykańskiego powojnia 
książkę Franaszka zna, więc nawet jeżeli to on w obu przypadkach nie ma racji, powinna 
to wyraźnie i jednoznacznie stwierdzić. niełatwo po takich wpadkach wierzyć w rzetelność 
Kołodziejczyk – w efekcie ze sceptycyzmem trzeba oceniać jej zalety jako edytorki niepubli-
kowanych tekstów Miłosza, co, przypominam, mogłoby się jawić jako rozwiązanie problemu 
cytatomanii. 

Ostatecznie trudno mieć bowiem wątpliwości, że mnogość błędów w Amerykańskim 
powojniu to nie tylko kwestia kiepskiej redakcji i korekty, to również kwestia braku staran-
ności ze strony autorki. zaskakuje to u osoby, która deklaruje, że lubi pracę w archiwach 
– myśląc stereotypowo, można by ją podejrzewać o nudną filologiczną akrybię. podejrzenie 
takie jednak w przypadku Kołodziejczyk nie znajduje uzasadnienia i czytając Amerykańskie 
powojnie za akrybią można jedynie tęsknić, jest to bowiem książka nie tylko zdumiewająca 
mnogością błędów, ale w dodatku po prostu niedopracowana, także na poziomie elementar-
nych informacji faktograficzno-bibliograficznych.

przykładem może być to, co dzieje się na s. 71 – to początek fragmentu Praca twórcza 
od 1948 roku; o kontrowersyjności tezy, którą Kołodziejczyk usiłuje tu przeprowadzić, już 
pisałem. W szczegółach wygląda to m.in. tak: do wyrażenia „Wtedy ukazało się najwięcej 
jego wierszy” mamy przypis 107: „zob. »Odrodzenie« 1948 nr 1, s. 9; Miasto, »Odrodzenie« 
1948 nr 34, b.s.” Wyrażenie w tekście głównym to następny przyczynek do kłopotów autor-
ki z polszczyzną: nie wiadomo, w stosunku do czego owych wierszy miałoby być „najwięcej”. 
przypis z kolei jest niechlujny, co widać już na pierwszy rzut oka: przy pierwszej pozycji 
brak tytułu. negatywne wrażenie może się tylko umacniać, gdy próbuje się zweryfikować 
zawarte w tym przypisie informacje: w numerze 1 „Odrodzenia” z 1948 r. brak wierszy Mi-
łosza, numer w ogóle nie miał stronicy 9, bo liczył ich tylko sześć; duży blok wierszy Miło- 
sza ukazał się w numerze 2, nb. były to, oczywiście, wiersze napisane w r. 1947; jeszcze 
mniej wspólnego z „rozkwitem aktywności” Miłosza w 1948 r. miał wiersz Miasto, który 
powstał w czasie okupacji i został przypomniany w numerze 34 „Odrodzenia” na stronicy 3 
(numer stronicy jest rzeczywiście niezbyt wyraźnie wydrukowany, ale łatwo go ustalić), 
w bloku tekstów i rysunków zatytułowanym Wojna w oczach poetów i dzieci. A jednocześ- 
nie zdumiewa w tym przypisie pominięcie pierwodruku Traktatu moralnego („Twórczość” 
1948, nr 4).

lecz najbardziej zaskakuje w Amerykańskim powojniu to, że wbrew szlachetnej dekla-

21 A. F r a n a s z e k, Miłosz. Biografia. Kraków 2011, s. 396.
22 Ibidem, s. 432.
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racji użyteczności, Kołodziejczyk napisała książkę nieprzyjazną dla czytelnika, lekceważącą 
jego potrzeby czy, ujmując rzecz delikatniej, będącą dowodem na to, że autorka nie umie 
ich uwzględnić. Swoistą manifestacją tej nieprzyjaźni, jest przypis 14 na s. 32, w którym 
Kołodziejczyk stwierdza, że przywołując dokumenty związane ze służbą dyplomatyczną 
Miłosza, w tym sporządzane przez niego raporty, posługuje się efektami „własnych kwerend”, 
co w praktyce oznacza rezygnację z lokalizowania przywołań i cytatów w wydaniu książkowym 
tych dokumentów. Argumentem uzasadniającym taką decyzję ma być to, że pracę nad roz-
działem 1 swej rozprawy, gdzie najintensywniej owe dokumenty wykorzystuje, Kołodziejczyk 
zakończyła, zanim ukazało się ich wydanie książkowe – i trudno tu się oprzeć nieprzyjem-
nemu wrażeniu małostkowego „ja byłam pierwsza” (w archiwum), forsowanego, czego ba-
daczka najwyraźniej nie dostrzega, kosztem interesów czytelnika, który, gdyby chciał zoba-
czyć jakiś cytat z raportu w szerszym kontekście, musi go sobie sam odnaleźć we wspomnia-
nej edycji.

Autorka Amerykańskiego powojnia nie potrafi uwzględnić potrzeb czytelnika, czego 
objawem jest m.in. brak w jej 600-stronicowej książce jakiegokolwiek systemu adnotacji 
i odsyłaczy, które wiązałyby informacje znajdujące się w różnych jej miejscach. Oznacza to 
de facto oczekiwanie, że czytelnik będzie w trakcie lektury niezwykle uważny, będzie pamię-
tał informacje pojawiające się w różnych, nierzadko odległych miejscach książki i kojarzył 
je ze sobą. Tak więc np. – po raz ostatni odwołam się tu do mojego cytatu dyżurnego – do 
„cytowanego wspomnienia z Roku myśliwego” Kołodziejczyk odsyła na s. 139, wypowiadając 
się o dylematach Miłosza-dyplomaty, i brak tu jakiegokolwiek przypisu, najwidoczniej czy-
telnik ma pamiętać przytoczenie, które pojawiło się na s. 94, czyli ponad 40 stronic wcześniej. 
Innym przykładem mogą tu być cztery zdjęcia zamieszczone po rozdziale o Świetle dziennym: 
przedstawiają kolejne wersje czegoś, co autorka określa podpisem: „czesław Miłosz, Portret 
z połowy wieku”, a co mniej uważnemu czytelnikowi – zdjęcia nie są zbyt wyraźne – może 
się kojarzyć z wierszem Miłosza Portret z połowy XX wieku z 1945 roku. W podpisach pod 
tymi zdjęciami nie ma bowiem żadnej informacji, która wyjaśniałaby, że chodzi o pierwotny 
tytuł i plany zawartości Światła dziennego; taka informacja, niezbyt eksponowana, pojawia 
się ponad 20 stronic wcześniej (s. 470).

Ale najbardziej jaskrawy przypadek liczenia na szczególne skupienie i natężenie uwagi 
czytelnika, jaskrawy również dlatego, że połączony z rozbrajającym niedostatkiem rzetelno-
ści, wiąże się z Życiem w USA. W roku 1947, kiedy ten cykl publikowano, jego autorstwo 
nie było pilnie strzeżoną tajemnicą i, jak pisze sama Kołodziejczyk, „Krajowe środowisko 
literackie szybko zorientowało się, kto ukrywa się pod pseudonimem jan M. nowak” (s. 262; 
nb. badaczka próbuje jednocześnie – i niekonsekwentnie, i nieprzekonująco – forsować tezę, 
że przyjmując pseudonim, Miłosz chciał ukryć autorstwo owego cyklu przed przełożonymi 
z dyplomacji ás. 182ñ). Fakt ten jednak został szybko zapomniany i przez parę dziesiątków 
lat nie kojarzono Życia w USA z Miłoszem, czego efektem jest m.in. to, że pełnego zestawie-
nia odcinków cyklu nie ma w żadnym kompendium bibliograficznym, Polskiej Bibliografii 
Literackiej nie wyłączając. Kołodziejczyk miała więc do spełnienia zadanie proste, niezbyt 
może efektowne, ale niewątpliwie użyteczne: dać takie zestawienie – i nie udało jej się tego 
zrobić, choć w swej książce zamieściła prawie 100-stronicowy rozdział poświęcony temu 
cyklowi. W Bibliografii skwitowany on został dziwnym adresem zbiorowym (s. 560), w tekście 
książki próba takiego zestawienia pojawia się, lecz jest zdumiewająca. A dotyczy to i jej lo-
kalizacji – chodzi o przypis 33 na s. 39, zamieszczony dobrze ponad 100 stronic przed po-
czątkiem rozdziału o Życiu w USA – i jakości: jest to zestawienie ewidentnie niepełne, sama 
Kołodziejczyk twierdzi dalej, że opublikowanych odcinków cyklu było 20 (s. 178), piszący te 
słowa naliczył ich 19 – ale w inkryminowanym przypisie znajduje się ich tylko 17...

Symbolicznym wręcz symptomem nieumiejętności wyjścia poza szlachetne deklaracje 
użyteczności i niezdolności do faktycznego uwzględnienia potrzeb czytelnika jest też to, że 
w Amerykańskim powojniu brak indeksu tytułów tekstów Miłosza. Taki indeks ułatwiłby nie 
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tylko orientację w książce Kołodziejczyk, lecz właśnie jej poręczne i podręczne użytkowanie, 
ale ponieważ go nie ma, próba ustalenia, co autorka pisze o danym tekście de facto oznacza 
konieczność przewertowania kilkuset stronic jej dzieła.

W omówieniu książki Kołodziejczyk nie może, niestety, zabraknąć uwag o sporządzonej 
przez nią Bibliografii. Tu niejako w stanie czystym widać, jak bardzo autorka nie panuje nad 
materią swojej książki i jak bardzo, mimo deklaracji, nie potrafi być użyteczna. Bo przecież 
użyteczność jest fundamentalnym założeniem każdej bibliografii, która ma, dzięki klarow-
nemu porządkowi, opartemu na łatwo uchwytnych zasadach, dawać możliwość szybkiego 
zdobycia informacji o tekstach i publikacjach czy odnalezienia danych bibliograficznych 
konkretnej pozycji. natomiast bibliografia zestawiona przez Kołodziejczyk jedynie potęguje 
wszystkie zasadnicze wady jej książki: chaos przekazu, a momentami po prostu braku ele-
mentarnej dyscypliny i logiki, czego nieuchronnym skutkiem jest dezorientacja i dezinfor-
macja czytelnika.

Merytoryczną wartość bibliografii Amerykańskiego powojnia podważają widoczne w niej 
zasadnicze braki. nie ma zestawienia odcinków Życia w USA. nie wiadomo, dlaczego w dzia-
le, który nosi tytuł Publicystyka Czesława Miłosza opublikowana w kraju i za granicą w la-
tach 1945–1953 (s. 559), nie zostały uwzględnione liczne teksty, które w 1945 r. Miłosz 
ogłosił w „dzienniku polskim”, w tym dwa cykle felietonów: Przejażdżki i Przejażdżki literac-
kie, o tyle – pośrednio, ale jednak – związane z późniejszym wyjazdem do Ameryki, że po-
świadczające natychmiastową gotowość autora do współpracy z nowymi władzami polski. 
Miłosz zaczął je drukować w redagowanej początkowo przez putramenta gazecie tuż po tym, 
jak powstała, już w lutym 1945, co niewątpliwie ułatwiło mu później starania o posadę 
w służbie dyplomatycznej. z kolei opublikowany w cyklu Przejażdżki felieton Szkło („dzien-
nik polski” 1945, nr 145, z 2 VII) to znacząca wypowiedź w nabierającej wtedy rozpędu 
dyskusji o realizmie, ważna również według samego Miłosza, który przedrukował potem ów 
felieton w Kontynentach jako jedyny tekst z 1945 r. – w sporządzonej przez Kołodziejczyk 
Bibliografii tekst ten po prostu nie istnieje.

podobnie, jak nie istnieje np. Traktat moralny, co jest sygnałem kolejnego zasadniczego 
braku: Kołodziejczyk nie daje zestawienia pierwodruków oryginalnych utworów poetyckich 
Miłosza z okresu „amerykańskiego powojnia”, choć, przypominam, omawia te utwory w osob-
nym rozdziale; brak to tym bardziej uderzający, że w Bibliografii badaczka uwzględnia prze-
kłady poetyckie Miłosza (nb. tu pojawiają się jednak publikacje z „dziennika polskiego” 
z r. 1945! ás. 565ñ), także te nie ogłoszone drukiem (s. 566–567).

Braki i pominięcia to nie jedyne zarzuty, jakie można postawić sporządzonej przez Ko-
łodziejczyk Bibliografii. jej układ jest skomplikowany, co zapewne było nie do uniknięcia 
w przypadku tak różnorodnego i obfitego materiału. problem wszakże w tym, że porządek, 
wedle którego ułożono dane bibliograficzne, w większości działów jest bądź trudno uchwyt-
ny (nie udało się go odnaleźć, przynajmniej piszącemu te słowa, w przypadku zamykające-
go część podmiotową Bibliografii zestawienia zatytułowanego Książki i szkice), bądź iluzo-
ryczny (w dziale Publicystyka Czesława Miłosza opublikowana w kraju i za granicą w latach 
1945–1953 naturalny i oczywisty byłby porządek chronologiczny – i wydawać się może, iż 
jest on przestrzegany, ale bliższe przyjrzenie się szczegółom pokazuje, że tak jest tylko na 
poziomie lat, bo w ich obrębie pozycje podaje się bez uwzględnienia chronologii), bądź też 
– i stanowi to pewną osobliwość tej Bibliografii – w niektórych działach uchwycenie zasady 
porządkującej jest wprawdzie możliwe, lecz nie przynosi żadnych praktycznych korzyści: 
informacje o tekstach i materiałach z archiwum Miłosza w Beinecke library autorka ułoży-
ła odtwarzając kolejność „boxów” i „folderów” z tej biblioteki.

nie jest to jedyna wątpliwość co do efektów mile przez Kołodziejczyk wspominanej pra-
cy w Beinecke library. liczne zastrzeżenia budzi oparty na tej pracy dział Nieopublikowana 
publicystyka i odczyty Czesława Miłosza z lat 1945–1953 (s. 561–562), począwszy od zde-
cydowanie nieoczywistej daty końcowej. lecz o wiele istotniejsze pod względem merytorycz-
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nym jest pytanie, na które Kołodziejczyk nie daje żadnej odpowiedzi: co to właściwie znaczy 
„nieopublikowane” w stosunku do takich pozycji, jak Dwie książki o wojnie, Henry Miller, 
czyli dno bądź Obyczaje (wyliczenie można by kontynuować), skoro Miłosz w tym okresie 
opublikował artykuły o dokładnie takich samych tytułach w prasie krajowej (zob., po są-
siedzku, s. 560)? czy więc chodzi o jakieś ich zdecydowanie odmienne wersje, czy po prostu 
o ich rękopisy/maszynopisy, ale wtedy – w jakim sensie „nieopublikowane”? z pytaniami 
tymi czytelnik zostaje sam, bo autorka nie daje mu żadnych dodatkowych informacji czy 
wyjaśnień. 

A jednocześnie w Bibliografii, jak w całej książce Kołodziejczyk, pojawiają się liczne 
błędy na poziomie redaktorsko-korektorskim. Felieton Miłosza, który ukazał się w r. 1945 
w  numerze 48 „Odrodzenia”, nie nosił tytułu Nad obcą prozą (s. 559), lecz Nad obcą prasą; 
pod pseudonimem „Żagarysta” Miłosz opublikował nie tylko szkic Powieść Hemingwaya, ale 
kilka innych artykułów, czego już na s. 560 przy odpowiednich pozycjach nie zaznaczono; 
w dziale Przekłady poetyckie odkryć można dziwne wariacje na temat najwyraźniej tej samej 
pozycji i tego samego adresu bibliograficznego: „Nowe przekłady, »nowiny literackie« 1948 
nr 4” (s. 565) – „j. Milton, »nowiny literackie« 1948 nr 4” – „c. Miłosz, Nowe przekłady, 
»nowiny literackie« nr 4” (s. 566); książka Przygody młodego umysłu ma oczywiście autora, 
jest nim czesław Miłosz, choć w zestawieniu Kołodziejczyk tej informacji zabrakło, co wy-
różnia tę pozycję wśród innych (s. 572). 

Uwagi o Bibliografii zamknę odnotowaniem tego, czego (nie) można się z niej dowiedzieć 
o cyklu Życie w USA, pomijając już brak zestawienia wszystkich odcinków cyklu. Rękopis 
ostatniego, nieopublikowanego odcinka znaleźć można wedle Bibliografii w Archiwum pań-
stwowym w Krakowie, choć adres od razu budzi wątpliwości, bo zostaje prawie dokładnie 
powtórzony przy następnej pozycji (s. 562) – a w tekście książki autorka podaje inne miejsce 
przechowywania tego rękopisu: Muzeum literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie 
(s. 179, przypis 2). O cyklu Miłosza-nowaka jest też wzmianka w zestawieniu Nieopubliko-
wana publicystyka [...], zawierającym materiały ze zbiorów Beinecke library („Box 119, 
Folder 1791”, s. 561), podana bez żadnych dodatkowych informacji, nie wiadomo więc, co 
znajduje się w Beinecke library: rękopisy/maszynopisy wszystkich odcinków cyklu? wybra-
nych? no i oczywiście – w jakim sensie „nieopublikowanych”?

podsumowanie uwag o Bibliografii i o całym dziele Kołodziejczyk może być tylko jedno: 
Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza to książka nie zasługująca na zaufanie i ostatecz-
nie bezużyteczna, daje bowiem fałszywie wyretuszowany obraz kontrowersyjnego okresu 
w życiu i twórczości bohatera, została fatalnie napisana i zredagowana, do tego zawiera 
rozliczne nieścisłości i błędy merytoryczne.

Można się zastanawiać, czy sensowne jest pisanie tak obszernej recenzji książki tak nieuda-
nej, jak Amerykańskie powojnie ewy Kołodziejczyk. Myślę, czego mój tekst jest dowodem, 
że warto i trzeba.

Tym, co najbardziej zdumiewa w przypadku omawianej książki, jest nie tyle nawet jej 
poziom – ostatecznie wiele jest na świecie złych książek, można zaryzykować nawet twier-
dzenie, iż stanowią większość – ile fakt, że spotkała się ona z powszechnym uznaniem, co, 
mówiąc wprost, wystawia negatywne świadectwo funkcjonowaniu mechanizmów oceny oraz 
samokontroli w środowisku polskich literaturoznawców. Mamy bowiem do czynienia z książ-
ką, która była wielokrotnie oceniana i recenzowana i która pozwoliła autorce uzyskać stopień 
doktora habilitowanego, zdobyć nagrody za wybitne osiągnięcie polskiej humanistyki, a tak-
że pozytywne recenzje w renomowanych czasopisma (jak np. „Teksty drugie” 2017, nr 2). 
Trzeba więc stwierdzić głośno, nie bacząc na płeć: król jest nagi.

O tempora, o mores...
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MIŁOSz ReAd In A MAIden ROOM, OR HOW nOT TO Be USeFUl

The review discusses ewa Kołodziejczyk’s book on broadly understood literary activity of czesław Miłosz 
shortly after World War II. The assessment of the volume is strongly negative; especially questionable 
are the author’s interpretive ideas, yet more importantly doubtful are her reliability of facts and texts 
presentation, and even bibliographical data. 
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AdAM MAzURKIeWIcz Uniwersytet Łódzki

pOWRÓT dO (FIlOlOgIcznYcH) ŹRÓdeŁ

j a k u b  z. l i c h a ń s k i, „nIOBe” KOnSTAnTegO IldeFOnSA gAŁczYŃSKIegO. „TY 
jeSTeŚ MOjA ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA...” (Recenzent: Anna gemra). Kraków (2015). Towa- 
rzystwo Autorów i Wydawców prac naukowych „Universitas”, ss. 232.

jakub z. lichański w najnowszej pracy: „Niobe” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. „Ty 
jesteś moja światłość świata...”, proponuje lekturę jednego poematu poety i satyryka, który 
pozostaje dziś raczej poza głównym nurtem zainteresowań badaczy polskiej literatury. Moż-
na by w tej sytuacji postawić pytanie: dlaczego zajmujący się nie tylko piśmiennictwem 
staropolskim, ale i retoryką uczony sięga po twórczość sytuującą się dotychczas na margi-
nesie jego dociekań? 1 I czy studium lichańskiego, poświęcone – zgodnie z jego tytułem – 
Niobe gałczyńskiego, pozostaje jedynie odczytaniem tego poematu?

Tym, co zwraca uwagę już w trakcie pierwszej lektury recenzowanej książki, jest bardzo 
osobisty (a zarazem niewykluczający filologicznej akrybii) ton pracy. Ową tonację sygnalizu-
je dedykacja, przywołująca postać m.in. Stefana lichańskiego, krytyka i redaktora, który 
przywrócił pamięć o twórczości Władysława zambrzyckiego, zapomnianej po wojnie 2. Osobi-

1 Oczywiście, prezentowane czytelnikowi studium nie jest pierwszym spotkaniem badacza z dorob-
kiem tego poety. zob. np. J. Z. l i c h a ń s k i: Poeta i wartości: wokół „Niobe” Konstantego Ildefon-
sa Gałczyńskiego. Liryka i retoryka. W zb.: Mag w cylindrze. O pisarstwie K. I. Gałczyńskiego. Red. 
J. R o h o z i ń s k i. pułtusk 2004; Z Bizancjum do Nieborowa, czyli o jednej Europie. „Niobe” – po 
pięćdziesięciu latach. Liryka i retoryka. W zb.: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskie- 
go. Red. A. K u l a w i k, j. S. O s s o w s k i. Kraków 2005. T. 2; Konstanty Ildefons Gałczyński,  
czyli sarkazm i retoryka. W zb.: Konstanty Ildefons Gałczyński znany i nieznany. Studia i szkice. 
Red. A. g o m ó ł a. Katowice 2005; Konstanty Ildefons Gałczyński – Horacjusz. W zb.: Konstanty 
Ildefons Gałczyński. Red. J. O k o ń. Katowice 2006. lichański zamieszcza informacje bibliogra-
ficzne dotyczące wymienionych tu szkiców i ich relacji wobec wersji książkowej w nocie dołączonej 
do recenzowanej pracy (s. 13–14). Nb. ustalenia lichańskiego zawarte w szkicu Poeta i wartości 
stały się punktem odniesienia dla rozważań T. g r z y b k o w s k i e j: Niobe w Arkadii Heleny Ra-
dziwiłłowej. „Aspiracje. pismo Warszawskich Uczelni Artystycznych” 2011, nr 1.

2 S. l i c h a ń s k i, Na śmierć Diogenesa (i trzy glosy). W: Cienie i profile. Studia i szkice literackie. 
Warszawa 1967. To, że autor analizy Niobe przywołuje postać swego ojca wydaje się zasadne o tyle, 
że pojawia się on na kartach recenzowanej rozprawy już w inicjalnym akapicie wstępu (s. 15) jako 
ten, z którym związany był pierwszy kontakt badacza z poematem. Autobiograficzny aspekt wzmian-
kowanej wypowiedzi zwraca uwagę na wpływ S. lichańskiego na sposób myślenia o literaturze 
charakterystyczny dla j. z. lichańskiego. To przecież S. l i c h a ń s k i  opracował i podał do dru-
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sty charakter odczytania poematu gałczyńskiego widoczny jest jednak zwłaszcza z perspek-
tywy retoryki, która – jak zresztą badacz deklaruje expressis verbis – stanowiła główną me-
todę wykorzystywaną do lektury poematu. naświetlany przez pryzmat tej metody konfesyjny 
charakter kształtu elokucyjnego wypowiedzi wpływa na sposób przedstawiania rozpatrywa-
nych kwestii wtedy, gdy wypowiadający się potrafi już dookreślić sferę inventio i dispositio 3. 

To z tekstu Stefana lichańskiego zaczerpnięte zostały również słowa, które można od-
nieść do poematu gałczyńskiego: „Uczestnictwo w historii jest zawsze ryzykiem, tragicznym 
ryzykiem. Kosmos ludzki zamyka się jednak całkowicie w jego granicach” 4. jakub z. lichań-
ski podejmuje takie – wskazywane przez lichańskiego-seniora – ryzyko, umieszczając poemat 
gałczyńskiego w kontekście nie tylko czasu jego powstania, ale i odczytania (a raczej odczy-
tań) przez kolejne pokolenia odbiorców. co istotne, badacza nie interesują uwikłania poli-
tyczne ani samego poety, ani jego spuścizny, jakkolwiek nie brak na oba tematy uwag, 
niekiedy o charakterze polemicznym bądź obarczonych konsekwencjami istotnymi interpre-
tacyjnie dla lektury utworów autora Niobe 5. Wprowadza jednak uczony owe uwagi w sposób 
w pełni świadomy: jest to konsekwencja przyjętych przez niego założeń metodologicznych. 

ku m.in. Przygodę marszałka de Bassompierre’a (przeł. i. W i e n i e w s k a. Wstęp S. l i c h a ń s k i. 
Warszawa 1975) H. v o n  H o f m a n n s t h a l a; krytyk akcentował w utworze przede wszystkim 
nowatorstwo w ukazaniu skonwencjonalizowanego w modernizmie tematu miłości i śmierci (S. L i-
c h a ń s k i, Hugo von Hofmannsthal á1874–1929ñ. Wstęp w: jw., s. 6). z podobnej perspekty- 
wy można odczytywać analizę Niobe dokonaną przez j. z. lichańskiego – jako odnowienie figury 
ekfrazy, która pierwotnie wywodziła się z retoryki, dopiero wtórnie zaś postrzegana była z perspek-
tywy genologii, jako osobny gatunek.

3 zob. j. z. l i c h a ń s k i, Retoryka od średniowiecza do baroku. Teoria i praktyka. Warszawa 1992, 
s. 180. Odwołuję się tu do „pięciu zadań”, pozwalających wykształcić umiejętności retoryczne (zob. 
M. K o r o l k o, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1990, s. 53). Sam C y -
c e r o n  (Rozmowa o mówcy. W: Pisma krasomówcze i polityczne Marka Tuliusza Cycerona. przeł. 
e. R y k a c z e w s k i. poznań 1873, s. 35) na temat owych zdolności wypowiadał się następująco: 
„cała sztuka i umiejętność mówcy dzieli się na pięć części: naprzód wynaleźć, co ma powiedzieć; 
potem, co wynalazł, nie tylko porządnie, ale podług ważności rozsądnie rozdzielić i uszykować; 
następnie okrasą słów przyodziać i ozdobić; dalej wrazić w pamięć, na koniec pięknie i godnie 
powiedzieć”. Osobną kwestią pozostaje, do jakiego stopnia j. z. lichański proponuje czytelnikowi 
eksperyment intelektualny polegający na „testowaniu” retoryki jako instrumentarium wykorzysty-
wanego do konstruowania sposobu myślenia o poemacie gałczyńskiego tak, by odbiorca mógł 
rozpoznać etapy przygotowania mowy: inventio, dispositio i elocutio.

4 S. l i c h a ń s k i, Kuszenie Hamleta. W: Kuszenie Hamleta. Szkice z lat 1959–1964. Warszawa 1965, 
s. 24. Słowa te można postrzegać jako sentencję, która – zgodnie z rozpoznaniem H. l a u s b e r- 
g a  (Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze. przekł., oprac., wstęp A. g o r z k o w s k i. 
Bydgoszcz 2002, s. 471) – traktowana jako reprezentacja ornatus (ozdobności), „rozjaśnia” tok 
myśli przez przywołanie ogólnego (czyli filozoficznego) aspektu poruszanego zagadnienia.

5 niewątpliwie do najbardziej kontrowersyjnych (a zarazem obarczanych najpoważniejszymi konse-
kwencjami interpretacyjnymi) należy wypowiedź dotycząca adresata znanego wiersza K. i. G a ł-
c z y ń s k i e g o  Poemat dla zdrajcy (1951). czy istotnie mógł nim być ktoś inny niż cz. Miłosz, jak 
przyjęło się sądzić (zob. np. T. W i l k o ń, Poematy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Katowice 
2010, s. 66–69)? czy mógłby być nim sam gałczyński? Kwestii tej lichański nie rozwiązuje jed-
noznacznie, pozostając raczej w sferze supozycji niż autorytarnych sądów (s. 43–46); interesujące 
pod tym względem są spostrzeżenia M. W o ź n i a k - Ł a b i e n i e c  (Obecny nieobecny. Krajowa 
recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury. 
Łódź 2012, s. 123–156; zwłaszcza s. 138), która również – podobnie jak lichański – wskazuje na 
gałczyńskiego jako na adresata tego wiersza. jednakże już samo takie przypuszczenie sugeruje, 
by zrewidować sądy dotyczące literackiego dorobku poety i satyryka oraz dokładniej przyjrzeć się 
nie tylko po części zapomnianym, ale i wciąż popularnym utworom, choćby z cyklu Teatrzyk „Zie-
lona gęś” (1946–1950; 1953). ich odczytanie przez pryzmat poetyki groteski i satyry może bowiem 
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I tu musimy powtórzyć zadane uprzednio pytanie: czemu poświęcona jest praca lichańskie-
go? co pozostaje jej meritum, a co pretekstem? czy w centrum zainteresowania badawczego 
znajduje się poemat gałczyńskiego, czy też raczej – współcześnie nieoczywisty – sposób jego 
odczytania? Być może, należałoby zresztą całą rzecz rozpatrywać szerzej, jako głos w obronie 
metody filologicznej (oraz powiązanej z nią krytyki retorycznej) w dyskusji metodologicznej 
ze zwolennikami różnorodnych nurtów wywodzących się z poststrukturalizmu.

do supozycji takiej zachęca dostrzeżenie, jaką wagę lichański przykłada do metody, za 
której pomocą przybliża treści poematu gałczyńskiego. co istotne: wbrew temu, czego mo-
glibyśmy oczekiwać po stricte analityczno-interpretacyjnej pracy literaturoznawczej, frag-
menty o charakterze metodologicznym z wyrażonymi expressis verbis stwierdzeniami odgry-
wają niezwykle istotną rolę w strukturze wywodu. niekiedy też stają się – zresztą w pełnej 
zgodzie z intencją lichańskiego – osobnymi partiami pełniącymi funkcję sprawozdawczą, 
których lektura pozwala na uporządkowanie wiedzy odbiorcy na temat metody filologicznej 
i rhetorical criticism oraz zakresu wykorzystania retoryki do badania utworu literackiego 
(zob. s. 117–158) 6. 

jest to jednak wątek najbardziej (niestety) pobieżnie potraktowany przez autora. nie-
rzadko bowiem sprowadza się do dość ogólnikowych spostrzeżeń na temat zastosowania 
figur charakterystycznych dla klasycznej sztuki przemawiania. Owszem, w podsumowaniach 
analiz kolejnych części poematu pojawiają się uwagi, które odpowiadają poszczególnym fi-
gurom w partiach Niobe, niemniej czytelnik – zwłaszcza ten zainteresowany uwikłaniami 
poematu w mechanizmy retoryczne – odczuwa niedosyt. Wskazaniu określonych figur reto-
rycznych winno towarzyszyć, jak sądzę, dokładniejsze omówienie ich funkcji (właśnie z per-
spektywy téchnē rhétorikē ) w poemacie gałczyńskiego. 

Oczywiście, sama świadomość uwarunkowań metodologicznych odczytywania tekstu 
przez badacza nie wystarczy, jeśli nie zostaną przy tym uwzględnione immanentne właści-
wości tworzywa i kontekst kulturowo-historyczny 7. lichański zdaje się postępować pod tym 
względem tropem XIX-wiecznej tradycji hermeneutycznej, którą joachim Wach podsumował 
słowami: „Sensus non est inferendus, sed eferendus” 8. jednakże ów sens, o który upomina 
się Wach, nie powinien zostać zawężony do wykładni tego, co jest w utworze, a nawet do 
związków treści poematu ze sposobem jej wyrażenia. I tu w sukurs przychodzi wykorzysty-
wana przez lichańskiego metoda filologiczna. 

Kontekst pozostaje dla niego istotny jedynie o tyle, o ile może rozjaśnić interpretowane 
obrazy zawarte w poemacie. dlatego też, nawet jeśli przywoływane są nazbyt odległe – po-

okazać się nie dość satysfakcjonujące badawczo, zwłaszcza z zaproponowanej przez lichańskiego 
perspektywy biograficznej. jest to jednak problem osobny, toteż jedynie go tutaj sygnalizuję. 

6 część ta zatytułowana została w sposób znamienny: Problemy wersyfikacyjne oraz problemy realiów, 
czyli „Niobe”, hermeneutyka i retoryka.

7 do pewnego stopnia rozprawa lichańskiego wydaje się również próbą poszukiwania odpowiedzi 
na pytanie o granice zjawiska, które M. B a l  (Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. 
Krótki przewodnik. przeł. M. B u c h o l c. Warszawa 2012, s. 25–45) określa mianem „wędrujących 
pojęć [Travelling Concepts]”. nierzadko bowiem uczeni – zwłaszcza zwolennicy studiów kulturowych 
– sięgają po terminologię inspirowaną nie tylko różnymi naukami humanistycznymi, ale też ści-
słymi, społecznymi i przyrodniczymi, bezrefleksyjnie wykorzystując ją do opisu tekstów kultury. 
Konsekwencje metodologiczne, jakie ma tego rodzaju postępowanie dla przedmiotu analiz (w tym 
przypadku sztuki słowa), można zaobserwować np. podczas lektury szkicu M. B a r t o s i a k a 
Zastosowanie teorii chaosu w badaniach literackich (w zb.: Literatura – teoria – metodologia. Red. 
d. U l i c k a. Wyd. 3, zmien., uzup. Warszawa 2006).

8 J. W a c h, Einführung. W: Das Verstehen. Grundzüge einer Geschichte der hermeneutischen Theorie 
im 19. Jahrhundert. T. 2: Die theologische Hermeneutik von Schleiermacher bis Hofmann. Tübingen 
1929, s. 9.
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zornie – punkty odniesienia, kierujące uwagę czytelnika w stronę muzyki klasycznej i ma-
larstwa 9, wyobraźni antycznej, a nawet sztuki tworzenia ogrodów, pozostają one wciąż 
umocowane bezpośrednio w tekście poematu 10. Być może, należy takie wykorzystanie 
kontekstów dzieła literackiego traktować też jako odpowiedź na pytania, które jacek guto-
row stawia przed badaczem pragnącym współcześnie zaproponować namysł nad literaturą. 
pisze mianowicie: „jak się wydaje, tradycyjny model literaturoznawstwa jest już modelem 
przestarzałym. Stąd dylematy, przed jakimi stają autorzy opracowań krytycznoliterackich – 
jak znaleźć równowagę pomiędzy interpretacją literacką i analizą (najczęściej analizą filozo-
ficzną) podstaw danej interpretacji? jak interpretować dzieła (albo teorie krytyczne), które 
zakładają u czytelnika głęboką znajomość współczesnej filozofii? jakie jest miejsce krytyka 
literackiego czy literaturoznawcy w świecie, który legitymizuje każdą interpretację i podwa-
ża możliwość jednej, ostatecznej interpretacji?” 11 niewykluczone, że jedyną satysfakcjonu-
jącą naukowo odpowiedzią na owe pytania jest wierność utworowi, stanowiącemu (jak 
w metodzie filologicznej, wspomaganej krytyką retoryczną) punkt wyjścia – a zarazem doj-
ścia – dla namysłu badawczego nad tekstem, jego poprawnym brzmieniem/kształtem i usy-
tuowaniem pośród intertekstów oraz relacją między światem przedstawionym a rzeczywisto-
ścią autora/czytelnika (s. 58).

przy wielu bezsprzecznych walorach rozprawy lichańskiego pewien niepokój wzbudza ob-
rane w pracy rozwiązanie edytorskie. Niobe przecież – jakkolwiek będąca w dorobku gał-
czyńskiego utworem szczególnym – nie jest poematem znanym szerszemu gronu czytelników. 
dość rzadko sięgają po niego również filolodzy, jeśli nie specjalizują się w problematyce 
muzyczności dzieła literackiego 12 bądź nie studiują spuścizny „maga w cylindrze”. z owej 
wyjątkowości zdaje sobie zresztą sprawę lichański, deklarujący: „poemat jest dziełem, do 
którego wracamy, które jest ważne, ale które pozostaje [...] samotne” (s. 71). 

Być może zatem, należałoby umieścić poemat na pierwszych, nie zaś na ostatnich stro-
nicach, aby potencjalny czytelnik mógł przypomnieć sobie tekst przed lekturą propozycji 
interpretacyjnej lichańskiego, a później odczytać ów tekst na nowo, w sposób wzbogacony 
o wiedzę wynikającą z nowego spojrzenia; przecież – co akcentuje georges poulet w szkicu 

  9 Tu pewna dygresja o charakterze polemicznym. W momencie opublikowania Niobe (1951) gałczyń-
ski nie mógł znać obrazu B. W. linkego Morze krwi, który przywołuje badacz (s. 97) – obraz ten 
bowiem powstał rok później. Bez wątpienia stanowi on ważki intertekst dla dzisiejszego odczytania 
poematu, jakkolwiek należy mieć świadomość ahistorycznego charakteru takiej lektury. prawdo-
podobnie mamy w studium lichańskiego do czynienia z lapsusem, wynikającym z niefortunnego 
połączenia dwu informacji. Możliwe jest jednak znalezienie innego punktu odniesienia wspólnego 
dla dzieł linkego i gałczyńskiego: zapewne autor Niobe znał powieść A. K u b i n a  Po tamtej stro-
nie (1909, wyd. polskie: 1968), z której linke zaczerpnął wizję do swego obrazu (zob. S. g i e ż y ń-
s k i, Twórczość Bronisława Linke. „Weranda” 2012, nr 6. na stronie: http://www.weranda.pl/
archiwum/308-2012-06/14237-tworczosc-bronislawa-linke?cid=8 ádata dostępu: 9 VII 2015ñ).

10 Osobną kwestią pozostaje, czy tak nakreślony sposób lektury wolno uznać za przeciwstawienie się 
derridiańskiej idei dysseminacji, tj. – jak definiuje ją Q. S k i n n e r  (wstęp w zb.: Powrót wielkiej 
teorii w naukach humanistycznych. przeł. P. Ł o z i ń s k i. lublin 1988, s. 14) – procesowi ilustro-
wania, dzięki coraz liczniejszym przykładom, ostatecznej niemożności odczytania tekstu.

11 J. g u t o r o w, Uwagi wstępne. W: Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji. Opole 2001, 
s. 7–8.

12 Również jednak w przypadku takiej specjalizacji kwestia konieczności przywołania Niobe nie jest 
oczywista; przykładem służy praca A. H e j m e j a  Muzyczność dzieła literackiego (Wrocław 2001), 
w której można odnaleźć wyłącznie pewne aspekty powinowactwa literatury z muzyką. Uwagi na 
temat poematu gałczyńskiego są w rozprawie dość powierzchowne, sam utwór zaś nie został po-
traktowany jako obiekt osobnej analizy.
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z 1976 roku, poświęconym twórczości Marcela prousta – „Lire, c’est relire” 13. Faktycznie, 
zgodnie z supozycją przywoływanego badacza, po zapoznaniu się odbiorcy z interpretacją 
jego c z y t a n i e  staje się c z y t a n i e m  p o n o w n y m: lekturą przez pryzmat uzyskanej 
wiedzy o możliwych sensach utworu. 

Oczywiście, naszkicowane tu konstatacje pouleta można potraktować jako legitymizację 
obranego rozwiązania edytorskiego, niemniej – właśnie z uwagi na istotę przywołanych słów 
francuskiego krytyka – należałoby kontakt z komentarzem lichańskiego poprzedzić lekturą 
omawianego utworu, aby tym bardziej powrócić do niego już po zapoznaniu się z propozycją 
interpretacyjną 14. zabieg ów wydaje się konieczny tym bardziej, że lichański proponuje 
przecież nie tylko spojrzenie na jeden z poematów gałczyńskiego (choć deklaruje: „Sprawoz-
danie dotyczy w y ł ą c z n i e  p o e m a t u  N i o b e” ás. 11ñ), ale i namysł nad metodą, jaką 
wykorzystał. Tego zaś – zwłaszcza dziś, w dobie „anarchizmu interpretacyjnego” (określenie 
Andrzeja Szahaja 15) – nigdy za wiele. paradoksalnie bowiem – niejako wbrew konstatacji 
johanna gottfrieda jakoba Hermanna – o metodzie współcześnie powinien mówić ten, kto 
ma coś do powiedzenia na temat samej rzeczy, którą za pomocą owej metody rozważa 16.

A b s t r a c t

AdAM MAzURKIeWIcz University of Łódź

ReTURn TO (pHIlOlOgIcAl) SOURceS

The text reviews jakub z. lichański’s book devoted to Konstanty Ildefons gałczyński’s epic poem Niobe 
(1951). lichański approaches the piece from the perspective of rhetorical criticism and philological 
method, also respecting the cultural-historical context of gałczyński’s poem creation.

13 G. p o u l e t, Proust. W: La Conscience critique. paris 1986, s. 53. W literaturze przedmiotu słowa 
pouleta zwykło się tłumaczyć jako „czytać to znaczy czytać ponownie” (M. j a n i o n, Odnawianie 
znaczeń. Kraków 1980, s. 5).

14 zaproponowane rozwiązanie jest najczęstsze; przykładem mogą służyć tomy interpretacji poezji: 
T. Różewicza (Dlaczego Różewicz. Wiersze i komentarze. Red. J. B r z o z o w s k i, J. p o r ad e c k i. 
Łódź 1993) oraz j. S. pasierba (Janusz St. Pasierb – poeta. Red. B. K u c z e r a - c h a c h u l s k a, 
M. Ł u k a s z u k, M. p r u s s a k. Warszawa 2003) – w części poświęconej omówieniu pojedynczych 
utworów. niewykluczone, że naszkicowana tu kwestia, natury edytorskiej, wydaje się niezbyt 
znacząca. jej przyczynkowy charakter okazuje się wszakże tylko pozorny, istotą problemu pozo-
staje bowiem w tym przypadku ukierunkowanie lektury; przecież każda interpretacja to wybór 
spośród wielu możliwości, rangi nabiera zaś nie tylko to, co uwzględniamy, ale i to, co odrzucamy. 
z perspektywy krytyki retorycznej oba akty selekcji (tj. akceptacja i negacja) są równie ważne – 
mówią o intencjach nadawcy, o tym, co jest dla niego najdonioślejsze w odczytywanym utworze, 
i hierarchizują kwestie podejmowane przez badacza.

15 A. S z a h a j, Granice anarchizmu interpretacyjnego. W: Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice 
z filozofii kultury, poznania i polityki. Toruń 2004.

16 W oryginale słowa Hermanna brzmią: „Wer nichts über die Sache versteht, schreibt über die Metho-
de [Kto nie ma nic do powiedzenia o rzeczy, áktórą bada,ñ mówi o metodzie, áza której pomocą to 
czyniñ”. cyt. za: H. K ö c h l y, Gottfried Hermann. Zu seinem hundertjährigen Geburtstage. Heidel-
berg 1874, s. 85. J. Z. l i c h a ń s k i  w przewrotny sposób wykorzystał ową maksymę w postaci 
motta do referatu Aparatura badawcza. Filologia, krytyka retoryczna i retoryka na IV konferencji 
z cyklu: Literatura i kultura popularna (Wisła, 18–22 VI 2015).
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OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani, stanowczo protestujemy przeciwko tezom dra hab. prof. UKW Macieja 
Glogera, zamieszczonym we wstępie do tomu Między pozytywizmem i nacjonalizmem. Prze-
miany kultury polskiej w latach 1886–1918. W roku 2016 wszyscy troje wzięliśmy udział 
w konferencji w Sopocie, zatytułowanej tak, jak przywołana książka, licząc na stricte nauko-
wy, obiektywny kształt zarówno obrad, jak i późniejszej publikacji. Jak jednak wynika 
z przedmowy do książki, zamiar organizatora był wyraźnie podporządkowany celom ideolo-
gicznym. Maciej Gloger pisze tam m.in. o liberalnych, co w tym przypadku oznacza: niewła-
ściwych, poglądach badaczy pozytywizmu, wpływających na stereotypowy ogląd relacji 
między „pozytywizmem” oraz „nacjonalizmem”, a także o „ewolucji ideowej pozytywistów ku 
narodowej demokracji i nowoczesnej  świadomości narodowej”. Wspomina również o „anty-
polskiej działalności organizacji i elit żydowskich” w okresie pierwszej wojny  światowej, co 
wydaje się nam niezdrowym poszukiwaniem sensacji w zakresie tematu rzetelnie opraco-
wanego przez historyków, kulturoznawców i polonistów oraz co dowodzi niewielkiej znajo-
mości faktów historycznych. Konstruując tak ukierunkowany ideologicznie wstęp, redaktor 
publikacji wpisał nas, autorów tekstów tam zamieszczonych, w ramy określonego projektu 
światopoglądowego. Użyte w przedmowie Glogera kwantyfikatory zacierają złożoność obrazu 
i sugerują bezpośredni akces wszystkich pozytywistów do endecji, manifestacyjną antypol-
skość wpływowych osób pochodzenia żydowskiego w ogóle czy nieuzasadnione uprzedzenia 
współczesnych historyków literatury do problematyki polskiego ruchu narodowego z począt-
ków jego istnienia.    

Nasza niezgoda jest, przede wszystkim, głosem skierowanym przeciwko upolitycznieniu 
nauki, dotyczy badań prowadzonych pod dyktando ideologiczne, a tym samym wiążących 
się z dość prostym, jakże powszechnym np. w czasach socrealizmu, podziałem na badania 
„słuszne” i „niesłuszne” pod względem politycznym.    

Magdalena Piekara
Uniwersytet Śląski, Katowice

Wacław Forajter 
Uniwersytet Śląski, Katowice

Bartłomiej Szleszyński 
Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
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SPROSTOWANIE

W zeszycie 2/2014 „Pamiętnika Literackiego” ukazała się moja recenzja zatytułowana Zro-
zumieć muzykę. Z mojej winy nie została ona opatrzona ważną informacją o następującej 
treści: „Recenzja powstała w czasie pobierania stypendium doktorskiego Narodowego Centrum 
Nauki (konkurs „Etiuda 1”, projekt nr 2013/08/T/HS2/00082: Polifonia. Od muzyki do li-
teratury)”.
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