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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. 3, PL ISSN 0031-0514

DOI: 10.18318/pl.2018.3.1

WERONIKA SZULIK Uniwersytet Warszawski

Z DUCHA KOMIZMU TEORIA ŚMIECHU STANISŁAWA BRZOZOWSKIEGO

Myśl Stanisława Brzozowskiego o śmiechu rodzi się bezpośrednio z jego fascynacji 
literaturą angielską i zajmuje ważne miejsce w całym jego pisarstwie – humor dla 
kultury angielskiej był tym, czym miałby być romantyzm dla polskiej, a więc cechą 
narodową, budującą jej życie twórcze. Na tym związku skupiam się w niniejszej 
pracy, rekonstruując tę relację z procesu dojrzewania samej filozofii Brzozowskie-
go, z jego lektur i inspiracji czy potencjalnych wpływów 1.

Jak stwierdza Wanda Krajewska, podziw Brzozowskiego dla kultury angielskiej 
wynika, z jednej strony, z jej fundamentów, bo „zawiera [ona] swoistą syntezę dzie- 
dzictwa historycznego i filozoficznego z prądami współczesnymi”, ale z drugiej 
strony zainteresowanie to pobudzają konkretne działania pisarzy angielskich, 
zakładające: „przedstawienie życia w procesie tworzenia i człowieka jako działacza 
stawiającego życie w poczuciu swej samoistności, a jednocześnie silnego związku 
ze społeczeństwem i narodem” 2. Można skojarzyć te przyczyny wyróżniania kul-
tury angielskiej z wnioskiem Marty Piwińskiej: „Model angielski był dla Brzozow-
skiego przede wszystkim wcieleniem organicznej ciągłości [...]” 3 – historii i pracy. 
Andrzej Walicki widzi w tym „wyraz niepohamowanego, twórczego pędu” 4. Agata 
Bielik-Robson uzupełnia natomiast wymienione motywacje o zdolność jednostki 
do samostanowienia, ale zwłaszcza do buntu, kontestacji i negacji, dokonywanych 
w ramach kulturotwórczej działalności, co więcej w oparciu o jej własną, istnieją-
cą już naturę«” 5. 

Fascynacja Brzozowskiego kulturą angielską zasadza się więc głównie na kon-
cepcie ciągłości kultury, który da się utożsamić z pojęciem achievementu 6 – wy-

1 Podejście to oznacza porzucenie teorii późniejszych (przykładowo S. Freuda czy M. Bachtina) oraz 
pozostających poza zasięgiem lub zainteresowaniem myśliciela (m.in. Ch. Baudelaire’a, T. Lippsa).

2 W. K r a j e w s k a, Związki twórczości Stanisława Brzozowskiego z literaturą angielską. W zb.: 
Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego. Red. A. W a l i c k i, R. Z i m a n d. Kraków 1974, s. 342.

3 M. P i w i ń s k a, Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa 1973, s. 189.
4 A. W a l i c k i, Stanisław Brzozowski – drogi myśli. Kraków 2011, s. 266.
5 A. B i e l i k - R o b s o n, Syndrom romantyczny, albo przeczucie nowoczesności czerpane z lektury 

angielskich romantyków. W: S. B r z o z o w s k i, Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem roman-
tycznym kultury europejskiej. Z teki pośmiertnej wyd. i przedm. poprzedził O. O r t w i n. Wstęp 
C. M i c h a l s k i. Posł. A. B i e l i k - R o b s o n. Warszawa 2007, s. 300.

6 Autorem terminu „achievement”, należącego dziś do dziedziny socjologii, jest L. Ward. W jego ro-
zumieniu chodzi o postrzeganie jednostki jako sprzężenia wysiłku jej woli z umiejętnością dosto-
sowania się do społeczeństwa. Zob. M. W y k a, Powieść, Europa, orientalizm – w dwóch notatkach 
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ROZPRAWY I ARTYKUŁY6

łożonym w eseju O znaczeniu wychowawczym literatury angielskiej 7 – czyli nie-
przetłumaczalnej na język polski idei wyrażającej nieprzerwaną pracę kultury nad 
formą rzeczywistości, pracę mającą wpływ na procesy modernizacji. Istotą kultu-
ry pozostaje możliwość swobodnego kreowania przez jednostkę życia zbiorowego 
wokół siebie, co oznacza, że teraźniejszość rozumie się jako stan przejściowy, 
łącznik między przeszłością a przyszłością. W kulturze angielskiej wszyscy mają 
tę świadomość: własną, nieustającą, systematyczną pracą kształtuje się świat, 
w którym się żyje, a pochodzi ona z jego środka/wnętrza, dokonuje się wspólnymi 
siłami:

Bo wszystko, czym jesteśmy i co mamy, jest achievement i trzeba, byśmy byli i bezkształtną, bez-
imienną mocą, tworzącą kształt, myśl i wolę – i określonością, która dlatego, że jest własnym naszym, 
ponad głębiną wzniesionym dziełem, nie może być lekceważona 8. 

To postawa polegająca na formowaniu twardej, jasnej i zrozumiałej rzeczywi-
stości przy równoczesnej obronie jednostki, której osobowość wymykać się będzie 
uogólnieniom i systemom pojęć narzuconym przez nowoczesność, związaną z pro-
cesami alienacji oraz mechanizacji. Przez próby uczynienia praw i pojęć niezależ-
nymi od osobistego życia jednostki kultura staje się czymś obcym, niejako wyższym 
oraz narzucającym człowiekowi niezrozumiałą nomenklaturę. Ta (nie)świadomość 
krępuje, a tym samym uniemożliwia twórczą pracę i zasłania prawdziwe źródło 
wypracowanych kategorii: życie jako konkretną, ludzką oraz praktyczną chwilę 
dziejącą się teraz, w tym miejscu.

Brzozowski opisuje postawiony tu problem następująco: „Ten to proces prze-
kształceń świadomości b e z c z y n n e j  [...] przesłania nam wyniki rzeczywiste tego 
tak bogatego w treść XIX wieku” (B 421) 9. Dalej: świadomość owa „narzuca życiu 
to, co zdołała z jego krwawego trudu pojąć” (B 420), „wierzy w prawzorowość wła-
snych swych procesów” (B 420). Brzozowski mówi tu o racjonalizmie, którego za-
sady to złudzenia: „zmiany zachodzą nie dlatego, że pewne zmiany w prawie są 
logiczne, ale dlatego, że do władzy, do siły społecznej dochodzą ludzie, którzy 
uważają te zmiany za logiczne” 10. Usuwa się więc wszystko, co stawia opór abs-
trakcyjnemu planowi, to natomiast, co podtrzymuje przyjęte stany, uznaje się za 
normę sprawdzalną na gruncie naddanych przez nią samą założeń, zależnych już 
nie od konkretnej jednostki, ale raczej od chimerycznego konstruktu, który spaja 
pojęcia poprzez ich podobieństwo, karczując różnorodność życia. Wreszcie, racjo-
nalna świadomość unosi się, jak widmo, nad konkretnym życiem zbiorowym, zawsze 
objawia się poza nim – w historii lub w absolucie – uznaje całkowitą niezależność 
rzeczywistości od człowieka: człowiek ma tylko poznać tę rzeczywistość i podtrzy-
mywać jej trwanie. 

Brzozowskiego o Conradzie. W zb.: Konstelacje Stanisława Brzozowskiego. Red. 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, s. 354.

  7 S. B r z o z o w s k i, O znaczeniu wychowawczym kultury angielskiej. W: Głosy wśród nocy.
  8 Ibidem, s. 246–247.
  9 Skrótem B odsyłam do pracy S. B r z o z o w s k i e g o  Humor i prawo (w: Legenda Młodej Polski. 

Studia o strukturze duszy kulturalnej. Kraków 1983). Liczby po skrócie wskazują numery stronic.
10 S. B r z o z o w s k i, Złudzenia racjonalizmu. W: Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej. B.m., 

1994, s. 430. 
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WERONIKA SZULIK   Z Ducha Komizmu 7

Zdaje się, że literatura angielska może przezwyciężyć tę fałszywą świadomość 
poprzez łączenie życia zbiorowego z życiem jednostkowym, przy czym nie rezygno-
wać i z określoności pojęć, a zatem z twardych metod działania, i z autonomii 
jednostki, która je współtworzy, ponadto – ustanawia ich istotę. Ujawnia się tu 
problem podmiotowości i przedmiotowości w procesie poznawczym: kiedy przedmiot, 
a więc rzeczywistość kreowana przez człowieka, przejmuje władzę nad domniema-
nym podmiotem, czyli jednostką. Literatura angielska, w swojej kulturotwórczej 
roli, uczy, że: 

Kultura nowoczesna – choć żyje w pojedynczych głowach – jest wytworem zbiorowym, r z e c z ą 
[...]. Rzecz ukazywała się dotąd właścicielowi jako niezależna potęga, rządziła nim; teraz zmieniają się 
role. [B 417] 

Dzięki przejęciu kierownictwa przez jednostkę sama kultura zyskuje podmio-
towość – możliwy staje się ciągły ruch, rozszerzanie świadomości; przy tym nie 
porzuca się dążenia do określoności, do kreowania siebie (zarówno kreowania 
jednostkowego oraz konkretnego „ja”, jak i kulturalnego) z bezkształtnego żywiołu 
przypadkowości i nieskończonej liczby opcji: „Rzeczywistość, coś, co może istnieć 
wśród życia, wplatać się w nie, organizować je według praw swoich – oto jest doj-
rzały szczyt duchowego wysiłku” 11. Nie chodzi więc o skonstruowanie nowego 
świata, lecz raczej o konstruowanie zasad działania (metod), które pozwolą na 
swobodny, twórczy przepływ życia.

Pogodzenie jednostki ze zbiorowością przezwycięża podział świadomości kultu-
rowej na wnętrze (czyli tzw. życie duchowe) i zewnętrze (życie praktyczne, nasta-
wione na utylitarny rozwój rzeczywistości, racjonalne). Można w tym miejscu to 
dążenie przyrównać do rozpoznań Henriego Bergsona widzącego życie jako niepo-
dzielną całość, którą umysł ludzki rozłożył na abstrakcyjne cząstki 12. Różnica 
polega jednak na tym, że dla Bergsona jest to proces naturalny – im bardziej skom-
plikowany „organizm”, tym jego rozum umiejętniej analizuje nawet najdrobniejsze 
zagadnienia, co prowadzi do ich rozmontowywania. Brzozowski natomiast wyod-
rębniał, za Friedrichem Nietzschem, dwie tendencje epoki: naukowo-racjonalną, 
czyli obiektywizującą życie, oraz świadomość romantyczną – subiektywistyczne 
rozproszenie podmiotu, przy czym romantyzm był dla Brzozowskiego bardziej 
symptomem tego stanu 13. Obie tendencje zmierzały do wzajemnego wykluczenia 
się, każda z nich – do obrania wobec świata postawy absolutnej. Siła angielskiej 
kultury leżałaby więc w tym, że jej twórcy dostrzegli szansę we współgraniu owych 
dwu tendencji – miałyby one wzajemnie krytykować się i dopełniać, a przez to nie 

11 B r z o z o w s k i, O znaczeniu wychowawczym literatury angielskiej, s. 249.
12 Zob. H. B e r g s o n, Pamięć i życie. Wybór G. D e l e u z e. Przeł. A. S z c z e p a ń s k a. Warszawa 

1988, s. 11: „»siła życia« styka się w dowolnym punkcie z siłami fizycznymi i chemicznymi; lecz 
punkty te to ostatecznie tylko ujęcia umysłu, który wyobraża sobie przystanki w takich lub innych 
momentach ruchu tworzącego krzywą”. 

13 O związkach myśli Nietzschego i autora Legendy Młodej Polski pisze P. P i e n i ą ż e k  w dwóch 
pracach: książce Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie (Warszawa 2004), a także 
w artykule Brzozowski/Nietzsche: nowoczesność, twórczość i wspólnota („Przegląd Filozoficzno-
-Literacki” 2006, nr 3/4, s. 135), gdzie porusza kwestię kryzysu nowoczesności, rozpoznaną jako 
rozbicie pierwotnej jedności życia.
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zamykać perspektywy poznawczej w jednym modelu „gotowego” świata. Dzięki temu 
jest on widziany w ruchu i zmianie, za sprawą zaś umieszczenia jednostki w cen-
tralnej pozycji doprowadza się do tej perspektywy niejako od środka, od postawy 
konkretnej osobowości i jej potrzeb – ta ciągła ewolucja dotyczy więc nie tylko 
istoty świata, lecz także tożsamości jednostki, a przez to i całej zbiorowości.

Najszerzej, i w zasadzie po raz pierwszy bezpośrednio, Brzozowski pisze o śmie-
chu w artykule Humor i prawo, wchodzącym w skład książki Legenda Młodej Polski 14. 
To właśnie w kontekście tej pracy pojawia się w dotychczasowych badaniach nad 
myślą Brzozowskiego kwestia humoru, rozpatrywana głównie jako postawa filozo-
ficzna i krytyczna: śmiech jest więc „towarzyszem autentycznej twórczości” 15, 
obalaniem porządku w imię postępu 16, „filozofią względności” 17 czy „myśleniem 
w kategoriach konkretu” 18. Marta Wyka nazywa śmiech „postulatem przyszłości” 19 
czy „podświadomością kultury” 20 – odnosi go do powieściopisarstwa Brzozowskie-
go, także do struktury samego dzieła, nie tylko do postawy podmiotu poznającego 
(jak pisarz czy bohater). Podobnie Ryszard Nycz traktuje śmiech Brzozowskiego 
nieco szerzej – mówi o nim jako o geście podmiotu artystycznego (stwierdzając za 
Karolem Irzykowskim, iż ów gest stanowi preludium do czynu) 21.

Nycz wskazał jako źródło zainteresowania śmiechem w epoce Młodej Polski 
filozofię Nietzschego i Bergsona 22. Przyznając rację temu rozpoznaniu, pragnę jed-
nocześnie zwrócić uwagę na myśl wcześniejszą, by zasygnalizować rodzące się już 
wtedy kwestie kluczowe dla pojęcia śmiechu u Brzozowskiego. Chodzi o pracę 
Charlesa Darwina Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt, a szczególnie rozdział Radość, 
wesołość, miłość, uczucia tkliwe, pobożność 23. Darwin „służył [Brzozowskiemu] jako 
podstawa metafizycznych uogólnień i stawał się wyznacznikiem określonej postawy 
światopoglądowej” 24; można powiedzieć, że nakierował jego myśl, był inspiracją do 
antropologicznego widzenia świata, przez co daje się traktować tezy filozofa jako 
pewne zawiązanie myśli młodego Brzozowskiego. 

Jedną z omawianych w pracy Darwina cech, które korespondują z rozumieniem 

14 Wcześniej – szczególnie w krótkiej pracy krytycznej Koniec legendy ze zbioru S. B r z o z o w s k i e-
g o  Kultura i życie (Lwów 1907) – zagadnienie to pojawia się akcydentalnie, stanowi raczej wstęp 
do tez wyłożonych przez niego w Humorze i prawie. Kolejny tekst, w którym poruszył Brzozowski 
problem śmiechu i śmieszności, to powieść Sam wśród ludzi (Oprac. M. W y k a. Wrocław 1979. 
BN I 228). 

15 W a l i c k i, op. cit., s. 265.
16 Zob. P i w i ń s k a, op. cit., s. 144, 188.
17 T. B u r e k, Dwa profile Brzozowskiego. W: S. B r z o z o w s k i, Humor i prawo. Wybrane studia 

krytyczne. Wybór, oprac., wstęp T. B u r e k. Warszawa 1988, s. 17.
18 K r a j e w s k a, op. cit., s. 342.
19 M. W y k a, Czytanie Brzozowskiego. Kraków 2012, s. 269.
20 M. W y k a, Bohater w powieściach Brzozowskiego. W zb.: Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego, 

s. 329.
21 R. N y c z, Gest śmiechu. Z przemian świadomości literackiej początku XX wieku (do pierwszej woj-

ny światowej). W: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie. Wrocław 1997.
22 Ibidem, s. 35–36.
23 K. D a r w i n, Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt. Przeł. K. D o b r s k i. Warszawa 1873.
24 T. S o b i e r a j, Brzozowski a Darwin. W zb.: Stanisław Brzozowski. Powroty. Red. D. T r z e ś n i o w-

s k i. Radom 2013, s. 72. 
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śmiechu przez Brzozowskiego, jest „coś nieoczekiwanego – jakaś nowa lub niedo-
rzeczna myśl, która wkrada się do zwykłego biegu myśli [...]” 25. Śmiech demasku-
je, stanowi napęd nowego i rozbłysk wiedzy, której dotąd się nie dostrzegało, 
a która cały czas istniała w podtekście. Z drugiej strony: „Śledzić możemy stopnio-
we przejścia od gwałtownego [...] śmiechu do szerokiego uśmiechu [...]” 26, cechuje 
go więc ciągłość ewoluowania ze stanu do stanu – jeden przemienia się w drugi 
i odwrotnie. A co najistotniejsze: 

Każdy może czuć i widzieć, gdy zwraca uwagę na własne wrażenia i przygląda się sobie w zwier-
ciadle, że w miarę jak lekki uśmiech przechodzi w mocniejszy uśmiech, a nawet w śmiech, i jak warga 
górna pociągniętą zostaje do góry, a dolne mięśnie okrężne się kurczą, to i fałdy na powiekach dolnych 
i fałdy pod oczami znacznie się wzmagają i powiększają 27.

Śmiech uwydatnia zatem cielesność (na co dzień naturalną, niewidzialną) po-
przez brzydotę, która niejako ujawnia się poprzez grymasy, wykrzywienie mięśni, 
wydawanie głośnych dźwięków. 

Tak więc – wielość płynnie przechodzących między sobą stanów przy jednocze-
snym wybuchu rozumiejącego i zarazem demaskującego śmiechu, także zwrócenie 
uwagi na to, co dotąd przezroczyste, bezbarwne: na ludzką cielesność, której, za-
nurzeni w codzienności, nie dostrzegamy, ponieważ nią jesteśmy. Te trzy cechy 
mogłyby stanowić podstawę dla śmiechu w pojęciu Brzozowskiego.

Autor Humoru i prawa porzucił jednak myśl Darwina, bo nie wyrażał zgody na 
projekt ewolucji mającej odbywać się samoistnie, poza jednostką, na zasadach 
mechanicznego determinizmu 28. Nawet w tytule rozprawy angielski badacz posta-
wił obok siebie człowieka i zwierzę, dla polskiego pisarza zaś istota ludzka nie 
należy już dłużej do świata przyrody, musi się z nim mierzyć, a to dlatego że posia-
da świadomość i inteligencję, dzięki którym podporządkowuje sobie rzeczywistość: 
„Zwierzę przystosowuje się, natomiast człowiek panuje nad otoczeniem dzięki 
technice [...]” 29. Ponadto koncepcja ciała u Brzozowskiego dużo bliższa jest uzależ-
nieniu myśli od nieświadomej psychiki, której pojęcie zawdzięcza on Stanisławowi 
Przybyszewskiemu, ale także od jaźni głębokiej Bergsona – dzięki nim autor Humo-
ru i prawa mógł powiązać jednostkowy, biologiczny podmiot ze społeczeństwem. 
Poprzez ciało komunikujemy się ze zbiorowością, należy więc ono do porządku 
kultury, nie natury.

Na człowieka jako indywidualny podmiot – silny, twórczy, niezależny i radosny – 
kładzie nacisk w swojej filozofii Nietzsche, jeden z największych mistrzów młodości 
Brzozowskiego. To Nietzsche zwraca uwagę na absurdalność poznania oderwanego 
od konkretnego życia: „»ja«, ta moja tożsamość, jest niezrozumiałym, pustym dźwię-
kiem, jeśli staram się ją zrozumieć poza światem, poza tą zlepianą przeze mnie do 
kupy całością” 30. „Ja” ma sens tylko wobec – pojęć, rzeczy, kultury, myśli, ludzi. 
A skoro każdy z nich to osobny podmiot, w konsekwencji światem rządzi różnica 

25 D a r w i n, op. cit., s. 178.
26 Ibidem, s. 183.
27 Ibidem, s. 181.
28 Zob. S o b i e r a j, op. cit., s. 80.
29 S. B o r z y m, Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce. Wrocław 1984, s. 152.
30 K. M i c h a l s k i, Płomień wieczności. Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego. Kraków 2007, s. 77.
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między punktami widzenia, która nierzadko powoduje wojnę między nimi. Ale 
oznacza to tylko, że „nie mamy prawa w czymkolwiek działać p o j e d y n c z o: nie 
wolno nam ani błądzić w pojedynkę, ani utrafiać prawdy w pojedynkę” 31. Brzozow-
ski tego w filozofii autora Wiedzy radosnej nie zauważył: dla polskiego filozofa 
perspektywizm był synonimem relatywizmu. Wiedza radosna, nakazująca bezkom-
promisowe budowanie i niszczenie, z jednej strony wydała się polskiemu myślicie-
lowi chyba zbyt lekka, oderwana od twardego życia na gruncie społecznym, nie 
zawierająca tak ważnych pierwiastków tragedii i odpowiedzialności, a z drugiej 
strony, w kontekście już całej filozofii Nietzschego, uzależniała istnienie panów od 
niewolników. Brzozowskiemu tymczasem chodziło o swobodę nie od pracy, lecz 
w pracy: wewnętrzną, wyrastającą z życia konieczność. Pogodną i harmonijną, któ-
ra zakotwicza podmiot w bycie jak w domu.

Dlatego w 1907 roku Brzozowski nadczłowieka zastąpił homo faber Bergsona, 
który – podobnie jak Darwin – również zwraca uwagę na ciało, ale w odróżnieniu 
od opisu podmiotu śmiejącego się kładzie nacisk na podmiot śmieszny. W tekście 
Śmiech. Esej o komizmie ciało niedołężne, brzydkie i nieprzystosowane stanowi 
źródło śmieszności, co więcej: ciało zautomatyzowane, nieświadomie powtarzające 
własne ruchy, nie przystające do społeczeństwa jest godne napomnienia 32:

Dla Bergsona życie społeczne to ciągłe dążenie zbiorowe, zbiorowa aktywność twórcza. [...] Poszu-
kiwanie autentyczności w tej sferze przejawia się m.in. w Śmiechu, gdzie Bergson uwypukla kontrast 
między spontanicznym życiem społecznym a zautomatyzowanym, skonwencjonalizowanym symbolizmem 
zachowań 33. 

I jeszcze jeden cytat: 

śmiech jest sygnałem nieprzystosowania jednostki do społeczeństwa. Poprzez wyśmianie społeczeństwo 
poskramia wszelką ekscentryczność i mści się za przejawy nadużywania swobody i łamania określonych 
norm społecznych 34. 

Z jednej strony, śmiech uwidacznia się w filozofii Bergsona jako demaskujący 
konwencje (powtarzalność automatów), a więc poszukujący autentyczności, nato-
miast z drugiej: jako opresja nakazująca przystosowanie. Zobaczyć tu można 
sprzeczność nie tyle w rozumieniu komizmu i śmiechu przez Bergsona, ile w anty-
nomii będącej istotą tego pojęcia, zauważoną przez Stefana Morawskiego w przed-
mowie do eseju Śmiech. Komizm rozumie się tu zatem jako odwrotną stronę pro-
cesów witalnych, czyli użyteczne narzędzie zbiorowości, bo: „Onieśmiela [on], do-
kucza, a nawet upokarza, byleby uregulować występujące na powierzchni 
»zaburzenia społeczne«” 35; sam Bergson nazywa to komizmem wypływającym 

31 F. N i e t z s c h e, Z genealogii moralności. Przekł., wstęp G. S o w i n s k i. Kraków 2011, s. 6.
32 H. B e r g s o n  (Śmiech. Esej o komizmie. Przeł. S. C i c h o w i c z. Przedm. S. M o r a w s k i. Kraków 

1977, s. 90–91) nazywa ciało balastem duszy. 
33 B o r z y m, op. cit., s. 147.
34 B. D z i e m i d o k, O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj. Antologię oprac. M. B o k i n i e c. Gdańsk 

2011, s. 178.
35 S. M o r a w s k i, Paradoksy filozofii komizmu. W: B e r g s o n, Śmiech, s. 17. Byłam zmuszona 

pominąć w analizie rozumienie śmiechu jako „umożliwienie zabawy umysłowej i związanego z nią 
wytchnienia” (ibidem, s. 17), ponieważ sam Brzozowski zdaje się nie widzieć takiego wymiaru 
śmiechu, o czym pisał W a l i c k i  (op. cit., s. 94): „wizja człowieka jako twórcy i bohatera pracy 
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z „nieuspołecznienia” roztargnionej jednostki. Ale także w komizmie, w jego struk-
turze, istnieje biegun negatywny – czego Bergson wprost nie wypowiada – rozbija-
jący automatyzm życia społecznego. Dzięki temu śmiech można rozpatrywać jako 
sposób osiągania świadomości, a tym samym wolności 36. 

Podobna rozbieżność rządzi artykułem angielskiego eseisty i powieściopisarza 
George’a Mereditha: An Essay on Comedy and the Uses of the Comic Spirit 37. To od 
niego Brzozowski czerpie już bezpośrednio swoje inspiracje. Charakteryzuje Mere-
ditha następująco:

Cała jego twórczość wytężona jest w tym kierunku, by czynić ze zdobyczy naszego najśmielszego, 
najsprawniej wyćwiczonego intelektu głęboką własność naszej samorodnej natury, by stopić raz na 
zawsze w jednym elektrycznym mgnieniu oka wynik umysłowej syntezy ze wzruszeniem, wypalającym 
swój ślad nie w pamięci, lecz w samym naszym życiu [...] 38.

Andrzej Mencwel wskazuje na „intelektualizację treści artystycznych” czy na 
psychologizm intelektualistyczny jako na to, co najbardziej ujęło polskiego myśli-
ciela w pracy Mereditha 39. Ten indywidualistyczny psychologizm Wyka nazwie 
„losem osobistym” i to właśnie tę cechę będzie uważać za odróżniającą nowoczesną 
prozę angielską od europejskiej, kontynentalnej 40, co miało istotne znaczenie dla 
Brzozowskiego. 

Meredith w swoim artykule rozdziela Ducha Komizmu (the Comic Spirit) na 
napominającą, ostrą satyrę oraz humor współczujący i jednocześnie oświecający, 
a więc pierwiastek poznawczy: „Komizm pogłębia naszą wiedzę o świecie i ludziach, 
uczy odróżniać treść zjawiska od jego zewnętrznej formy i przestrzega przed po-
chopnością ocen [...]” 41. Oczywiście, nie została przez to anulowana druga strona 
śmiechu: stabilizująco-uspołeczniająca, podtrzymująca normę kulturową, która 
łudzi stałością teraźniejszości – śmiech zarazem demaskuje, poszerza świadomość, 
wyswobadza, ale także potwierdza system zastanych pojęć. Da się zatem spojrzeć 
na to zjawisko z innej perspektywy: tak postrzegany śmiech może świadczyć o pew-
nej kondycji nowoczesnego świata i podmiotu – podmiotu, który obnażył umowność 
świata, lecz tym samym podważył własną w nim pozycję i pragnie do niej powrócić 
(lub ją odbudować) poprzez wywyższenie tradycji. Meredith w swojej teorii Ducha 
Komizmu ogniskuje esencję kultury angielskiej, którą pozostaje idea achivementu: 
to, co irracjonalne (chęć powrotu), i to, co logiczne (konieczność wypracowywania 
nowych pojęć pod presją zmieniającej się rzeczywistości), łączy się na zasadzie 
współdziałania, wzajemnie się wspiera, ale też wzajemnie podważa, weryfikuje 
w praktyce życia tu i teraz, co stanowi punkt wyjścia myśli Brzozowskiego, według 
którego humor to „coś więcej niż forma literacka [...]”:

mamy tu do czynienia z pewnym rodzajem głęboko nowoczesnej r e l i g i i  n a r o d o w e j, [...] jest to 

przesłoniła Brzozowskiemu równie humanistyczny [...] ideał człowieka jako istoty realizującej się 
w czasie wolnym od pracy, w swobodnej grze, zabawie i bezinteresownej kontemplacji”.

36 Zob. M o r a w s k i, op. cit., s. 29.
37 G. M e r e d i t h, An Essay on Comedy and the Uses of the Comic Spirit. London 1906.
38 B r z o z o w s k i, O znaczeniu wychowawczym literatury angielskiej, s. 252.
39 A. M e n c w e l, Stanisław Brzozowski. Postawa krytyczna: wiek XX. Warszawa 2014, s. 183, 617.
40 W y k a, Powieść, Europa, orientalizm – w dwóch notatkach Brzozowskiego o Conradzie, s. 358.
41 D z i e m i d o k, op. cit., s. 162.
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stan duszy, pozwalający bez kłamstwa, zacieśnienia i obłudy brać ś w i a d o m y  udział w stwarzaniu 
nowoczesnego życia, stan duszy, potęgujący nasze usposobienie czynne i nie kaleczący jednocześnie 
w niczym naszej swobody umysłowej. [B 371–372]

Humor angielski to idea polegająca na ciągłym demaskowaniu świata znatura-
lizowanego, oderwanego od własnych wytwórców. W swoim działaniu ujawnia rzeczy, 
których nie chcielibyśmy widzieć, a które istnieją tuż przed naszymi oczami. Źródła 
humor ma w banalnej codzienności, w jej brzydocie, także w świecie niskim i ma-
terialnym. Śmiech uświadamia, że ten świat to my – tak więc wykpiwając konkret-
ne życie społeczne, jego przywary, śmiejemy się również z samych siebie, z własne-
go dzieła. Jest to jednocześnie postawa typowo epistemologiczna – tym sposobem 
nie tylko poszerzamy pole naszego widzenia, lecz także dostrzegamy własną niego-
towość, ona zaś staje się gruntem, na którym postępuje kulturotwórcza praca. 

Meredith mówi o komedii – całą pierwszą część eseju poświęca jej historyczne-
mu rozwojowi jako gatunku teatralnego i literackiego – dopiero później zwraca 
uwagę na tzw. Ducha Komizmu, czyli na siłę napędzającą sam śmiech. Brzozowski 
natomiast od razu pisze o humorze jako o stanie duszy, omija genealogię. Mimo to 
oba terminy – „Duch Komizmu” i „humor” – są podobne, przynajmniej wyrastają 
z porównywalnych założeń, chociaż Meredith traktował humor jako przeciwny 
biegun Ducha Komizmu. 

Jedną z głównych tez eseju Mereditha stanowi ścisłe powiązanie Komizmu ze 
społeczeństwem, wręcz wywodzenie komiczności z życia zbiorowego. W przedmowie 
do powieści The Egoist Meredith perspektywę komiczną nazywa grą, która toczy się 
w społeczeństwie, by oświetlać jego życie: pokazywać niedoskonałą codzienność 
i ludzi takimi, jakimi są. Stąd również przekonanie Mereditha, że humor to pierw-
szy krok do narodzenia się cywilizacji czy kultury, że nadaje on śmiejącemu się 
podmiotowość, konieczną do wykreowania wspomnianego już intelektu kształtu-
jącego kulturę. 

Meredith wyróżnia też typy ludzi posługujących się śmiechem jako formą wy-
razu, a także jako formą kulturotwórczą, służącą więc uświadomieniu publiczności, 
jakie mechanizmy rządzą życiem społecznym. Wymienia on cztery takie postawy – 
Satyryka, Ironistę, Humorystę i Komika. Podłożem działalności Satyryka jest sfera 
moralności, jego śmiech wiąże się z krytycznym napomnieniem, Ironista zaś korzy-
sta z „żądlącej półpieszczoty” 42, by osobę będącą jego celem ogarnęły wątpliwości 
co do słuszności jej postępowania bądź zajmowanego przez nią stanowiska. Obie 
te postawy zakładają śmiech degradujący, pozbawiony właściwości twórczej, cha-
rakterystycznej dla Humorysty i Komika; role Ironisty i Satyryka polegają na nisz-
czeniu błędnych zachowań niejako od zewnątrz, a nie na wczuwaniu się w stan 
tych, którzy stanowią przedmiot ich śmiechu. 

Komizm natomiast opiera się ściśle na intelekcie, podczas gdy humor na emo-
cji – nie jest on perspektywiczny i intelektualny. Meredith pisze: 

42 Pracę M e r e d i t h a  (op. cit.) cytuję za wydaniem angielskim udostępnionym na stronie: http://
www.gutenberg.org/ebooks/1219 (data dostępu: 26 VI 2018). Zob. M e r e d i t h, op. cit.: „Jeśli 
zamiast smagać ośmieszoną osobę satyrycznym batem – zmuszać ją do skręcania się z bólu i do 
wrzasku – wolisz użądlić ją półpieszczotą, przez którą powinna w swoim udręczeniu pogrążyć się 
w wątpliwościach, czy rzeczywiście to wszystko ją rani, jesteś napędem ironii”.
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Humoryści poruszający tematy Historii czy Społeczeństwa muszą być kapryśni. Muszą, tak jak 
w przypadku Sterne’a, być też sentymentalni; dla nich, jak dla śpiewaków, uczucia mają pierwszeństwo. 
Komizm zaś jest interpretacją umysłu jako całości i z tego powodu musi zachować powściągliwość.

Można powiedzieć, że Humorysta skupia się na utożsamieniu się z jednostką, 
współczuje jej jako niepowtarzalnej indywidualności, nie zważając na prawa rzą-
dzące historią i społeczeństwem, Komik natomiast widzi osobę wśród wszystkich 
tych uwarunkowań; jego spojrzenie jest syntetyczne i organizujące rzeczywistość. 

Podsumowując, śmiech w rozumieniu Brzozowskiego łączyłby w sobie działal-
ność Humorysty i Komika. Humor według polskiego myśliciela koncentruje się na 
jednostce konkretnej, wymykającej się „gotowemu” światu, ale także wpisuje ją 
w wiecznie samonapędzającą się machinę nowoczesności. Co więcej, Meredith 
nazywa Ducha Komizmu „humorem umysłu”: śmiech w tym wypadku „przebiega 
przez umysł, a umysł kieruje nim; dzięki temu można ów śmiech nazwać poczuciem 
humoru umysłu”. 

Chciałabym zwrócić szczególnie uwagę na ostatni element eseju Mereditha, 
czyli wspomniane już pojęcie Ducha Komizmu – z niego biorą się bowiem wszystkie 
wymienione postawy. Meredith przedstawia go tak:

Ludzka przyszłość nie przyciąga go; raczej szczerość i kształt teraźniejszości. Ilekroć ludzie powięk-
szają między sobą dystans, niedołężnieją, są sztuczni, pretensjonalni, teatralni, obłudni, pedantyczni, 
fantastycznie delikatni; ilekroć widzi ich pod wpływem iluzji na ich własny temat lub oczarowanych, 
poddanych bałwochwalstwu, dryfujących w próżnościach, gromadzących się wokół absurdów, planu-
jących krótkowzrocznie, niemądrze knujących [...] – Duch, unosząc się nad nimi, patrzy dobrodusznie, 
lecz złośliwie, i rzuca światło, któremu towarzyszą salwy czystego śmiechu. Oto Duch Komizmu.

Duch Komizmu to otrzeźwienie, wyrwanie się spod władzy samozachwytu, 
rozbicie iluzji, a więc napomnienie i zdemaskowanie nie tylko zastanych społecznych 
rzeczywistości, lecz także zadowolonych z siebie jednostek, sądzących, że są już 
gotowe, spełnione – ich pewna i stabilna pozycja to postawa martwa, jak powie-
działby Brzozowski. Duch ten ponadto żywi się teraźniejszością, codziennością – 
przedstawia ludzi takich, jakimi oni są, ze wszystkimi zaletami i wadami, bo inni 
nigdy nie będą: żadna fantazja ani świat wyższy nie uchronią ich od pojęć, które 
oni wytworzyli. Duch Komizmu zawsze jednak unosi się ponad, ponieważ musi 
mieć jak najszersze pole widzenia, by ogarnąć wszelkie perspektywy, a tym samym 
ich sprzeczności, i połączyć je w całość, co rodzi dystans między Komikiem a opi-
sywaną przez niego rzeczywistością – można to więc określić jako postawę synte-
tyzującą. W tym ujęciu Komikowi udaje się ukazać, że inna perspektywa jest 
możliwa, choć zawsze będzie ona ludzka. 

Duch Komizmu ma również wspaniałomyślną naturę, przez to staje się ambi-
walentny: 

śmiech kierowany przez Ducha Komizmu jest nieszkodliwym winem, wiodącym do trzeźwości, aż do 
ożywienia. Jest jak podmuch świeżego powietrza w poszukiwaniach [...].

Usystematyzowana wiedza na temat świata – logiczne siatki pojęć, które racjo-
naliści nakładają na życie 43 – zostaje pobudzona do ruchu i do działania przez 

43 Zob. B r z o z o w s k i, Złudzenia racjonalizmu, s. 453: „Racjonalista w i e r z y  w  r o z w i ą z a n i e 
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badacza nie rezygnującego ze swojej osobowości i własnych potrzeb, słowem: ze 
swojego punktu widzenia. Brzozowski, jako badacz tego typu, w Pamiętniku napisze, 
że pragnie „humoru, pracy codziennej, ożywczej, rześkiej” 44, natomiast w liście do 
Witolda Klingera wspomni o „niewyrozumowanej codzienności spokoju i światła, 
która dopiero jest prawdą” 45. Praca ta miałaby zapewnić doskonalenie, poszerzanie 
świadomości i przezwyciężanie oporów bezkształtnego żywiołu, co już samo w sobie 
byłoby szczytem rozwoju i danej jednostki, i danej kultury. Tak więc poznanie 
oraz prawda nigdy się nie skończą – dopóki człowiek jest, będzie działał i tworzył. 

Brzozowski rozumiał, że musi zacząć od śmiania się z siebie: patrzeć na siebie 
okiem krytycznym i szczerym, by jego czyn był trwały i świadomy. Przez wiedzę 
o własnych słabościach można zapewnić sobie obronę przed nimi i zarazem przed 
śmiechem cudzym, a więc niszczącym i wykluczającym, podtrzymującym zastany, 
sztucznie narzucony porządek. Wnętrze nie dającej się schematyzować jednostko-
wej osobowości miałoby promieniować na zewnątrz: wyrażać się i zagarniać wiedzę 
dla siebie – a zatem pokazywać, że to, co uchodzi w kulturze za niezależne od 
człowieka, jest ludzkie, otwiera drogę do swobodnej zmiany i twórczości.

Dlatego „Biada człowiekowi, który nie czuje się nigdy już śmiesznym” (B 379). 
Tak pojmowana śmieszność to świadomość względności ludzkich pojęć, ale też 
względność samego człowieka. Człowieka, który ma budować kulturę i przyszłość, 
na jego wątłych barkach spoczywa więc ogromna odpowiedzialność. Czasem ta 
odpowiedzialność paraliżuje – by się jej wyzbyć, jednostka dopasowuje się do okre-
ślonych pojęć. Jednak wtedy funkcjonuje w zakłamaniu, wmówieniu, bo w iluzji 
zależności od czegoś ponad nią, zamknięcia w więzieniu już zdefiniowanych war-
tości i praw. Śmianie się z siebie gwarantuje wolność i śmiałość czynu: wiem, iż 
jestem niedoskonały/a, niegotowy/a, ale to właśnie stanowi o mnie i nic tego nie 
zmieni, nikt nie oceni mojego istnienia obiektywnie, bo żyję tylko wobec innych 
perspektyw. Absolut jest tu i teraz, absolut to codzienność i konkretność – „Względ-
ność nasza jest naszym absolutem” (B 377). Gdy to sobie uświadomię, uprzedzę 
śmiech cudzy, śmiech kpiny z mojej brzydoty i pomyłek – tak zakotwiczony/a  
w sobie i w świecie, będę w stanie bronić się przed tyranią rozumu traktującego 
poznanie jako niezmienne i narzucającego swoje sztywne pojęcia. Jednocześnie taki 
śmiech i taka świadomość siebie oraz rzeczywistości pozwalają się zakorzenić: mogę 
określić swoją tożsamość na stabilnym gruncie.

Jak już zostało powiedziane, teorię Mereditha o Duchu Komizmu stosuje Brzo-
zowski explicite w artykule Humor i prawo 46, a wychodzi od humoru w literaturze 
angielskiej w ogóle. Tak pisze o postaciach w prozie Dickensa:

i gdy spostrzeżemy, że jest to jego najgłębsza właściwość, przekonamy się, że z w i ą z a n a  j e s t 
o n a  z wiarą w s t a ł e  i jakby niezależne od samego życia formacje, stanowiska społeczne”. 

44 S. B r z o z o w s k i, Pamiętnik. Wstęp M. W y k a. Oprac., koment. M. U r b a n o w s k i. Wrocław 
2007, s. 84. BN I 311.

45 S. B r z o z o w s k i, Listy. Oprac., przedm., koment., aneksy M. S r o k a. T. 2. Kraków 1970, s. 415.
46 Mimo że na tej bezpośredniej inspiracji chciałabym zakończyć analizę źródeł, z jakich Brzozowski 

czerpał, muszę wspomnieć jeszcze o napisanej w połowie XX wieku pracy, która mogłaby stanowić 
przedłużenie refleksji Brzozowskiego na ten temat i jednocześnie wzbogacić ją o nowe wątki. Chodzi 
o książkę M. B a c h t i n a  Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza 
i renesansu (Przeł. A. i A. G o r e n i o w i e. Oprac., wstęp, koment., weryfikacja przekł. S. B a l b u s. 
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każda z nich jest uwarunkowana i ograniczona w pewien najzupełniej specjalny sposób, tak znamy 
wszystkie brodawki na jej twarzy, wszystkie garby i narośle jej duszy, wszystkie śmiesznostki jej ko-
stiumu, jej codziennego zachowania się, że jej losy wydają się nam czymś zewnętrznym względem nas 
samych. [B 373]

Brzozowski nie tylko lokalizuje podłoże humorystycznej estetyki w powszednio-
ści – można mówić tu o swoistej sytuacji społecznej, w którą bohaterowie są uwi-
kłani – lecz także zwraca uwagę na detal rządzący przedstawieniem postaci: „Zawsze 
[...] idzie o jakąś bardzo powszednią realność, i tylko o nią, o jakiś całkowicie 
względny, bardzo przypadkowy szczegół konkretny” (B 373). Nie zdajemy sobie 
wszakże sprawy, że te wszystkie śmiesznostki ciała dotyczą nas samych; mamy 
wrażenie, że są one czymś innym, czymś zewnętrznym. Ich „swojskość” rozpozna-
jemy dopiero w kontakcie ze społeczeństwem, niby w lustrzanym odbiciu: pokazu-
je nam ono nasze ułomności. Dlatego wyśmianie – choć przykre – pełni tak ważną 
funkcję w uświadomieniu sobie własnej osoby.

Nie rozpoznanie jest tu jednak kluczowe, lecz dopiero własna dojrzała zgoda 
na tę cielesno-psychiczną ograniczoność. Charakteryzuje ona jednostki silne, czer-
piące tężyznę z zakorzenienia w materialnej, trudnej rzeczywistości 47. Natomiast 
„Człowiek, który lekceważy swoje ciało albo upodrzędnia jego znaczenie, nie może 
cenić życia, szanować swej własnej niepowtarzalności i naprawdę otwierać się na 
innych” 48. Z jednej strony, kształtowanie siebie, z drugiej – empatyczny stosunek 
do innych – oto istota humoru. Z brodawki, garbu, narośli, ułomności wywodzi 
Brzozowski postulat dotyczący konieczności śmiania się z samych siebie, rozbijania 
fałszywego obrazu kultury oficjalnej, który hamuje rozwój indywiduum, a więc 
i społeczności. 

W tym miejscu Brzozowski rozszerza pojęcie śmiechu na całą rzeczywistość nie 
tylko pisarza i jego postaci, ale również jednostki jako osoby i zbiorowości jako 
kultury. Trzonem tej refleksji będzie szczerość, którą z powodzeniem można utoż-
samić z prawdą – sam humor pełni tutaj funkcję wyraziciela prawdy, nie jako 
konwencjonalnie pojętej wiedzy, ale poznawania poprzez pracę: „humor jest posta-

Kraków 1975). Na przykładzie autora Gargantui i Pantagruela badacz ten ukazuje przede wszystkim 
kształtowanie się nowego języka literackiego w XVI wieku, a także charakteryzuje przełom epok 
i walkę dwóch wielkich sprzeczności – kultury ludowej (utożsamianej z kulturą śmiechu) i oficjal-
nej. Śmiech karnawałowy miał posłużyć nie tyle jako narzędzie czy metoda do tworzenia kolejnego 
świata, ile jako filozofia nowego (bo odrodzonego ze starego) świata ukierunkowanego na przyszłość, 
oscylującego wokół prawdy o swojej ambiwalencji. Negacja i afirmacja, jak wszystkie sprzeczności, 
to dwie strony tego samego zjawiska czy też pojęcia. A słowo – to żywe, zmieniające się, nierzadko 
groteskowe i brzydkie, zatem śmieszne, ciało. W takim kontekście Brzozowski mógłby podobnie 
patrzeć na śmiech, lecz tym, co istotne dla pracy o Rabelais’m, jest śmiech zbiorowy, świąteczny – 
jednostka liczy się u niego w takim tylko stopniu, w jakim wykonała swoje zadanie (zob. ibidem, 
s. 365). Brzozowski tymczasem – jako romantyk – zwraca uwagę (o czym była już mowa) na osobę 
samego badacza, na indywidualny podmiot; próbuje łączyć egzystencję jednostki z życiem społecz-
nym. Wartość indywiduum u Bachtina jest niejako przypisana przyrodzeniu, bo wyrasta z samej 
natury ciała, u Brzozowskiego natomiast wartość ta kształtuje się dopiero w pracy: jest zadana, 
ciało w tej teorii należy już do kultury, natura zostaje odrzucona przez cywilizację.

47 Zob. N y c z, op. cit., s. 238.
48 E. P a c z o s k a, Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk. 

Warszawa 2004, s. 128.
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wą duchową, pozwalającą nam myśleć o samych sobie nie w kategoriach słuszno-
ści, lecz tworzącego się życia” (B 384). Śmiech skierowany ku sobie to szczerość 
wobec siebie – wobec brodawek, garbów i narośli duszy, które, niezależnie od 
mojego zdania na ich temat, stanowią mnie. Jednocześnie śmiech jest świadomo-
ścią ułomności pomagającą je przezwyciężyć: „to odrzucenie wszelkich póz i wmó-
wień, wyzbycie się megalomanii, wynoszenia się ponad innych, przypisywania 
sobie całkowitej słuszności (i tym samym odmawiania racji innym)” 49. ta świado-
mość własnej niemocy wobec przypadku czy błędu, swojej permanentnej niegoto-
wości i konieczności pracy paradoksalnie potęguje śmiałość w podejmowaniu ko-
lejnych wysiłków budowania kultury, co potwierdza cytat: „śmiech form, co w nas 
godził, z nas teraz wybucha i wznosi nas ponad formy” (B 385). Śmiech otwiera nas 
na ruch i ciągłe kreowanie, lecz nie pozwala się w nich zatracić, przypomina o ko-
nieczności patrzenia na siebie i własną twórczość.

Największą ułomnością człowieka i najtragiczniejszą o nim prawdą będzie zaś 
nie tyle niedołężność albo brzydota, ile śmierć: „życie ludzkie bywa nieraz zbyt 
krótkim dla zrealizowania w słowie i pojęciu zasadniczej, nieustannie obecnej i od-
czuwanej jako obecna – prawdy” (B 377). tak więc „Humor pozwala przyjąć »nie-
przewidziane« [...]” 50; praca człowieka skończyć się może w każdej dowolnej chwili, 
po nim zaś zostaną wtedy tylko strzępy tego, czym się on trudził, fragmenty. Czło-
wieka stanowi to, co on stworzył, a jest to tak samo niegotowe, jak on sam. trzeba 
podkreślić, że Brzozowski przybiera tu perspektywę wyniku, rezultatu, z punktu 
widzenia samego życia: co wobec faktu własnej śmierci jednostka daje społeczeń-
stwu. w obliczu tego powinna ona podczas swego życia otwierać możliwości roz-
woju kultury kolejnym pokoleniom – uważał Brzozowski. Nie zastanawiał się on 
wszakże nad tym, czym jest śmierć dla tej jednostki. 

Nie ma więc wiecznych i niezmiennych wartości, istnieje tylko ludzka aktywność 
i spuścizna człowieka. z jednej strony, oznacza to wyzwolenie osoby, swobodę dzia-
łania i odrzucenie określania siebie poprzez nadany aksjomat, lecz z drugiej strony, 
w konsekwencji tej wolności wyboru, charakteru i wreszcie samej działalności, 
Brzozowski obarcza jednostkę wielką odpowiedzialnością względem zbiorowości: 
„Niepodobna żyć, przeskakując chwilę: czas cały, jak jest, tętni naszą odpowiedzial-
nością” (B 375). Myśliciel przywołuje tu kategorię „wolności do” – w odróżnieniu od 
anarchistycznej czy eskapistycznej „wolności od” – kategorię bardzo ważną u Brzo-
zowskiego, wywodzoną przez niego z filozofii Nietzschego, a szczególnie immanuela 
kanta 51. Humor daje wolność do kreowania – jest fundamentem wszelkiej niezakła-
manej, świadomej siebie twórczości ludzkiej, trwającej w gotowości na nowe.

49 t. S z k o ł u t, Estetyka Stanisława Brzozowskiego. w: S. B r z o z o w s k i, Wybór pism estetycznych. 
kraków 2008, s. LXXiV.

50 k r a j e w s k a, op. cit., s. 342.
51 krytycznie do pojęcia „wolności do” kanta, który nadał jednostce i jej rozumowi obiektywną władzę 

i prawo do m.in. nałożenia na siebie swojego własnego prawa, podchodzi i. B e r l i n  w eseju Dwie 
koncepcje wolności przełożonym przez D. G r i n b e r g a  (w: Cztery eseje o wolności. warszawa 
1994). tym samym dowartościowuje on kategorię „wolności od” jako wolność jednostki do mówie-
nia „nie” wobec społeczeństwa, w którym żyje, i pluralizm postaw, a nawet ich nieredukowalną 
sprzeczność. B e r l i n  pisze, ujawniając paradoks filozofii wychodzenia z czasu dzieciństwa, opar-
tej na nieomylności rozumu: „w istocie samo pragnienie gwarancji, że nasze wartości spoczywają 
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Wydaje się, że warto przytoczyć dłuższy cytat, który obrazuje zawiły i nazna-
czony wieloma subtelnościami interpretacyjnymi sposób myślenia Brzozowskiego 
o humorze jako postawie filozoficznej:

Znaczenie życia naszego jest w nim samym, takim właśnie, jakim jest, a nie zaś takim, jakim je 
mieć byśmy chcieli. [...] Sądzimy, że prawdziwe znaczenie naszego życia zawarte jest w tym etycznym, 
filozoficznym, estetycznym itp. sądzie, jaki wydajemy o samych sobie. Na miejsce rzeczywistości własnej, 
rzeczywistości konkretnego życiowego procesu, który dokonywa się w nas i w którym bierzemy udział, 
przedstawiamy szereg logicznych, estetycznych t y t u ł ó w  [...]. Sens życia naszego to nie to, co my 
myślimy o sobie – nie nasz stosunek do zamkniętych w sobie, wystarczających samym sobie, estetycz-
nych, logicznych itp. określeń i systemów – lecz nasz nieustanny, ciągły, konkretny udział w życiu takich 
samych niedokończonych, stających się, a właściwie tworzących siebie istot. [B 377]

Podsumowując, człowiek nie jest i nigdy nie będzie czystym pojęciem, platońską 
ideą; człowieka stanowi to, co on przeżył, jego uczestnictwo – bierne lub czynne – 
w życiu zbiorowym, i to, co uda mu się zbudować. Śmiech pozwala na zrozumienie, 
kim się jest w jak najszerszym (można powiedzieć – zdystansowanym) ujęciu, wraz 
ze wszystkimi słabościami i ułomnościami, do których najtrudniej przyznać się 
przed samym sobą. Brzozowski chce obalić wyidealizowane i statyczne mniemanie, 
jakie człowiek ma na swój temat. Jako że cały wypracowany świat i pojęcia go 
opisujące również są względne – ponieważ składają się z wypowiedzeń wcześniej tu 
scharakteryzowanych jednostek – w każdej chwili mogą się załamać, a jednostki 
będą musiały zaczynać swój trud od początku. Humor pomaga spojrzeć świeżym 
okiem na ustalone formy, pojęciowe stereotypy i skostniałe słowa, ruszyć je z miej-
sca – pomaga wciąż tworzyć na nowo, odświeżać, przekształcać, rozbudowywać, 
również poprzez ośmieszenie, a zatem negację. Sam Brzozowski pisze: „Myśleć, czuć 
swoją względnością, nie przeinaczać jej, nie kłamać sobie, przezwyciężyć nałóg 
myślenia o sobie w kategoriach zamkniętych – oto szkoła humoru” (B 378–379).

Jak już wcześniej wspomniałam, zależność jednostki od zbiorowości – podmio-
tu od przedmiotu – polega na tym, by to jednostka formowała według siebie rze-
czywistość: to osoba przeżywa życie. Tak więc to indywiduum (a raczej jego działa-
nie) kształtuje życie zbiorowe. Rzeczywistość taka zawsze będzie względna, warun-
kowana przez to, jacy ludzie ją tworzą, lecz także przez to, jaka jednostka się z niej 
wyłamie. Konstruuje się metody, nie formy.

Prowadzi to do ustalenia miejsca, jakie podmiot śmiejący się zajmuje w struk-
turze poznania. Miejsce to znajduje się „nie tam, gdzie mię już nie może dosięgnąć 
śmiech, ale tu, gdzie otacza on mię jak żywioł i atmosfera – żyję i jestem” (B 379). 
Podmiot poznania tkwi w świecie niczym w karnawale, nie ogląda go z góry czy 
z zewnątrz – nie jest zdystansowany, oderwany od swojego indywidualnego życia, 
pewny i obiektywny. Nie udaje, że stanowi instancję absolutną lub jej służy. Ce-
chuje go raczej ciągła niegotowość, niedoskonałość i zależność od własnego prze-
żywania rzeczywistości. Podmiot śmieje się, lecz może także zostać wyśmiany – 
śmiech wypływa z wewnątrz, rodzi się z wewnętrznej potrzeby odnowy, co uwznio-
śla jednostkę. Dochodzi do diametralnej zmiany osadzenia tego podmiotu – prze-

wieczyste i bezpieczne w jakichś niebiosach obiektywizmu, jest chyba tylko wyrazem tęsknoty za 
pewnością dzieciństwa albo za absolutnymi wartościami naszej pierwotnej przeszłości” (ibidem, 
s. 233).
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staje on „oglądać” świat, wierzyć, że człowiek został niejako do niego wrzucony 
i teraz może tylko wynajdywać, odkrywać jego tajemnice i co najwyżej opisywać je. 
Człowiek w takim świecie jest obcy – gdy narusza panujące tam normy, zostaje 
ukarany. Dla Brzozowskiego stanowi on natomiast integralną część świata – więcej, 
jest w jakiś sposób rzeczywistością, a to wyzwala go z brzemienia pokuty (wymie-
rzonej przez naturę czy przez Boga) za złamanie zasad: to człowiek ustanawia 
prawa, jest ostatecznym stwórcą wszelkich wartości. Otrzymuje pełną swobodę 
działania, lecz jednocześnie nie zostaje uwolniony od odpowiedzialności za swoje 
czyny i swoje kreacje. Zdaje z tego sprawę przed samym sobą – a także przed innym.

Śmiejący się podmiot ma w sobie siłę, by oswobodzić się z zależności od fałszy-
wej świadomości kulturowej, by zacząć od nowa. Brzozowski ujmuje to w ten sposób:

Każdy początek dziejowy jest zawsze brutalnym pogwałceniem smaku, żadna z ustalonych form 
nie może poznać się w tym, co jest zaczynaniem. Trzeba mieć odwagę „złego smaku”, „nietaktowności”, 
„śmiesznego” zerwania ze światem, który tak przedziwnie zdaje się sobie wystarczać […]. [B 382]

Traktowanie swojej twórczości – w tym przypadku artystycznej – z humorem, 
więc także z dystansem, to świadectwo szczerości wobec siebie, a zarazem ciągłe 
podejmowanie ryzyka „złego smaku” w imię otwierania kultury na inne, na kolejne 
możliwości rozwoju. Wtedy taki błąd przestaje być kłamstwem, zaczyna natomiast 
być próbą „nowego” – wciąż wartościową, ponieważ stanowiącą na gruncie kultury 
świadectwo ruchu i przedsięwziętego czynu. Zadaniem zbiorowości jest sprawdze-
nie takich zainicjowanych prób w konfrontacji z indywiduum.

Całkowite obalenie jednego świata skutkuje zastąpieniem go nowym, tak samo 
podatnym na skostnienie, mimo że sam Bergson uznawał pęd (tzn. élan vital) – 
wypracowywanie wciąż czegoś bezwzględnie nowego – za istotę życia 52. Sądzę, że 
w ostatniej zacytowanej przeze mnie wypowiedzi Brzozowskiego należy położyć 
większy nacisk na zaczynanie – na swoisty, paradoksalny, ruch ciągłości: zburzyć 
świat, który sobie wystarcza, oznacza otworzyć go choćby na możliwość, zobaczyć, 
że zmiana jest prawdą, wydarza się na gruncie starego. Ponadto bardziej mowa tu 
o samej poetyce, strukturze czy też formie – o ich widoczności, o świadomości ich 
istnienia. O jednocześnie śmiałych i śmiesznych narzędziach oraz środkach do 
wprawiania świata i jego wartości w ruch; o uzmysłowieniu sobie, że wszystkie one 
pochodzą od ludzi. Że każda z nich przynosi ze sobą swoje przeciwieństwo, każde 
„tak” wywołuje „nie”. Bergson pisze: „nie ma zasadniczej różnicy pomiędzy prze-
chodzeniem z jednego stanu w drugi a pozostawaniem w tym samym stanie” 53. 
Rozbijanie świata, otrzeźwianie go, budzenie, demaskowanie jego formy jest czymś 
innym niż niszczenie go. Świat nam teraźniejszy powinien być światem „na krawę-
dzi”– jak podkreśla to Ewa Paczoska 54 – ani jednym (starym), ani drugim (nowym), 
lecz przechodzeniem, czymś pomiędzy. 

52 B e r g s o n, Pamięć i życie, s. 10. A jednak – skoro staram się łączyć postulaty o samostanowieniu 
i samopoznaniu jednostki z analogicznymi postulatami względem życia społecznego – jako prze-
ciwwagę mogę przytoczyć słowa B e r g s o n a  (ibidem, s. 5): „gdyby jakiś stan ducha przestał się 
zmieniać, jego trwanie przestałoby płynąć”. Nie chodzi tu więc o niszczenie, lecz raczej o wskrze-
szanie. 

53 Ibidem, s. 6.
54 P a c z o s k a, op. cit., szczególnie s. 136.
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Postawa śmiechu warunkuje przywilej posiadania „złego smaku”, spoglądania 
na rzeczywistość z innej perspektywy, wyłamywania się z gotowych szablonów 
piękna i taktowności, czy wręcz popełniania błędów. Walicki konstatuje: 

Odnoszenie się do samego siebie i do własnej twórczości z humorem przeciwstawne jest dowodze-
niu swej słuszności, dowodzenie takie jest bowiem zawsze „apelem do gotowej, już istniejącej, usyste-
matyzowanej treści”, podczas gdy humor jest towarzyszem autentycznej twórczości, będącej zawsze 
ryzykiem, które samo w sobie jedynie ma swe rękojmie 55. 

Antyteza ta rodzi sytuację śmiechu niejako „podwójnego”:

Zależnie od głębokości pojmowania jest humor szkołą umożliwiającą powstawanie oryginalności 
pobłażania lub też filozofią najwyższego męstwa, spokojnego przyjmowania ciężarów twórczego, a więc 
wyodrębniającego życia. [B 394–395]

U Brzozowskiego humor to, oczywiście, postawa męstwa, tworzenia, zrywania 
z „gotowymi” światami chorobliwej rzeczywistości. Ale w omawianym tu śmiechu 
kryje się jego drugie oblicze. To śmiech pobłażania – niemalże ironiczny uśmieszek – 
afirmujący zastany porządek, a jednostki, które mają odwagę zmieniać świat/
kulturę, umniejszający przez ich infantylizację. Jest próżny, bo pewny swojej sta-
bilności. Strzeże on świadomości kulturowej, wzbrania się przed zmianami, jego 
motorem zaś są konformizm i lęk przed nowym, przed porzuceniem dotąd wypra-
cowanych pojęć i praw oraz zanurzeniem się w propozycji zaledwie – w porządku 
dopiero kształtowanym, jeszcze nie nazwanym. 

Taki śmiech charakteryzuje zastaną rzeczywistość, co prowadzi do rozważań 
nad rodzimą kulturą. Jak już wzmiankowano, postawa humoru Brzozowskiego 
wyrasta z wewnątrz: z demaskacji skostniałych pojęć i woli ich przekształcenia lub 
poszerzenia ich zakresu o nowe perspektywy; jest to gotowość na bycie śmiesznym, 
czy też inaczej – śmiałym. Młoda Polska, o której cały czas mówi Brzozowski w swo-
jej książce, nie chce rewizji; przeżyta i wyczerpana estetycznie po rewolucji roku 
1905, zaczyna stawać się śmieszna – godna ośmieszenia. Realizuje wciąż i wciąż 
ten sam schemat duszy i formy – mimo obrania tematu bardziej rewolucyjnego – 
przez lęk przed wzięciem odpowiedzialności nie tylko za przemianę wewnętrzną 
nurtu, lecz także za własne słowa. 

Epoce tej właściwa jest postawa „wolności od” 56, bo zdemaskowawszy postu-
laty filozoficzne pozytywizmu dotyczące władzy natury i uwarunkowań psychicznych 
nad jednostką, artyści młodopolscy chętniej szukali wolności w ucieczce: czy to 
głęboko w siebie, przybierając postawę bierności czy też kierując swoje tęsknoty 
ku nienazywalnemu absolutowi z zupełnie innej rzeczywistości, którą głosił Miria-
mowski symbolizm, lub ku absolutowi, będącemu wszystkim, a więc niczym (kon-
kretnym). Przerzucenie odpowiedzialności za własny los na zewnętrzne uwarunko-
wania zamknęło epokę w iluzji, kultura narodowa zaś zatrzymała się w miejscu. 
Brzozowski napisze zatem, że Młoda Polska nie chciała mieć ciała (B 381) – przez 

55 W a l i c k i, op. cit., s. 265–266.
56 M. P o d r a z a - K w i a t k o w s k a  (Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce. Kraków 

2001, s. 323) szerzej opisuje tę postawę, wyszczególniając jej charakterystyczny ruch w górę (na 
zewnątrz: ku ideałowi) i w dół (do wewnątrz – do własnej duszy).
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pragnienie bycia jedyną doskonałą formą kultury stała się przewrażliwiona na 
punkcie własnych słabości i śmieszności, przez patos i wzniosłość przekształciła 
się w kłamstwo na swój własny temat, była wreszcie rachityczną konstrukcją bro-
niącą się desperacko przed zdetronizowaniem, produkującą wciąż te same obrazy 
żalu i tęsknoty za czymś nieosiągalnym.

Podobnej proweniencji lęk jest fundamentem romantycznego modelu nowoczes- 
ności, szeroko opisanego przez Bielik-Robson 57. Na podstawie poezji angielskiej 
i amerykańskiej badaczka ta analizuje tzw. duszę czującą, podmiot romantyczny, 
który „stoi w przejściu” między krainą marzenia o mitycznej niedojrzałości a auto-
nomią myślącego podmiotu. Autonomia ta oznacza zerwanie z więżącym podmiot 
wpływem zewnętrznego świata – przyrody, Boga i historii – i suwerenne tworzenie 
przez podmiot własnego świata 58. Romantycy, świadomi wyjścia ku dorosłości, 
podejmują wysiłki, by z powrotem zaczarować świat: „Nowoczesność, jak być może 
żadna inna epoka przedtem, rozpaczliwie potrzebuje swojego sacrum” 59. Słowem, 
uwikłani we własną sprzeczność, tęsknotę i słabość, romantycy nowocześni wysta-
wiają się na ośmieszenie w celu beznadziejnego zaprzeczenia przyjętemu stanowi 
rzeczy, choć wiedzą, że poniosą klęskę. Mają śmiałość fantazjować o świecie ponad 
– w ten sposób bronią się, ukrywając siebie, lecz jednocześnie atakują, bo fantazja 
jest aktywnością, czynnością w przeciwieństwie do iluzji. Na tym zasadza się róż-
nica między modelem „nowoczesności z lękiem” 60 a formacją Młodej Polski, tak 
ostro krytykowaną przez Brzozowskiego: młodopolanie nie wiedzą, o co walczą. 
Marian Stala pisze, że w poezji Młodej Polski „ciało doznawane jest jako granica, 
jako martwa, mechaniczna przegroda, pozór udający istnienie, który trzeba prze-
kroczyć, zburzyć – by znaleźć się w obliczu prawdziwego bytu” 61. Ciało w wierszach 
m.in. Kazimierza Przerwy-Tetmajera czy Antoniego Langego stanowi element pod-
rzędny względem duszy – przede wszystkim jej więzienie. U Bielik-Robson natomiast 
dusza czująca zdaje sobie sprawę ze swojego uwikłania, lecz nie ucieka, właśnie 
w słabości, niedopracowaniu i ciągłych próbach wychodzenia ze stanu dziecka 
widzi szansę ocalenia podmiotowości, bo samo już działanie okazuje się wartościow-
sze od celu: 

Istotą podmiotowości jest jej słabość – ważna we wszystkich swoich znaczeniach: od ontologiczne-
go po najbardziej potoczne – na której jednocześnie buduje ona swoje prawo do chwały 62. 

Taki romantyzm przekuwa wadę na zaletę, jakby chciał podkreślić, że wszyst-
ko zależy od tego, jak na to spojrzeć. Młoda Polska nie miała tej świadomości – da-
wała się spacyfikować przez racjonalistyczną, fałszywą świadomość, sama zamknę-
ła się w więzieniu z cudzych pojęć, zamiast tworzyć własny punkt widzenia, a „nar-

57 A. B i e l i k - R o b s o n, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia. Kraków 2004.
58 Zob. ibidem, s. 54–55.
59 Ibidem, s. 102.
60 Tak B i e l i k - R o b s o n  (op. cit., s. 95) nazywa formację wrogą modernizmowi, gdzie słabość sta-

nowi o podmiocie.
61 M. S t a l a, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele. Kraków 

1994, s. 242.
62 B i e l i k - R o b s o n, op. cit., s. 149.
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cystyczna fantazja, nieskonfrontowana z realnością wpływu, nigdy nie wyjdzie poza 
fazę jałowej antycypacji” 63.

Podsumowując: przeprowadzona w niniejszym artykule analiza teorii śmiechu, 
wywiedzionej przez Brzozowskiego w artykule Humor i prawo z literatury angielskiej, 
szczególnie z pracy Mereditha, i wzbogaconej o konteksty innych filozofów – m.in. 
Bergsona – konotuje postawę czynną, optymistyczną, orzeźwiającą anachroniczny 
model poznania racjonalistycznego: nie chce go zanegować, lecz otworzyć tę kon-
strukcję z logiki czystego cogito na nieuchronny przypadek, na paradoks, sprzecz-
ność, wydaje się, że także na romantyczną niedoskonałość czy słabość, a więc – na 
życie. Dzięki tej postawie każde gotowe pojęcie stanowi tylko rezultat ludzkiej 
działalności. Po pierwsze – czerpiąc ze strony negatywnej, czyli demaskującej – 
śmiech rozbija fałszywą świadomość, wielki plan czy anachronizm; po drugie na-
tomiast – wedle strony afirmującej, potwierdzającej – stabilizuje człowieka w kon-
kretnym tu i teraz; ludzie przygotowują sobie fundamenty (możliwości) pod przyszłą 
budowę własnej świadomości.

Brzozowski ośmiesza w Legendzie Młodej Polski swoich współczesnych, lecz 
zarazem sam jest ośmieszony. Jako krytyk literacki wywoływał od samego początku 
oceny co najmniej skrajne: od konsekracji po całopalenie 64. Mocne nacechowanie 
retoryczne dzieła, nacisk położony na podmiot mówiący – właśnie, nie piszący 65 – 
a przez to chaotyczny, wieloznaczny, jednocześnie natarczywy i ekspresywny (po-
sługujący się wykrzyknieniami, pytaniami retorycznymi, poszatkowanymi zdaniami, 
nawracaniem myśli, ukrywaniem meritum) to główne wyznaczniki twórczości Brzo-
zowskiego. Ów nader silny podmiot występujący w Legendzie Młodej Polski Michał 
Głowiński wiąże ze stylem wielkiej parataksy 66, która świadczyłaby o ciągłym two-
rzeniu siebie w toku dzieła, można też powiedzieć: w trakcie pracy nad sobą i nad 
dziełem. Paczoska zwraca uwagę na element „rozhuśtania emocjonalnego” tego 
pisarstwa, jednak ujmuje tę cechę w kategoriach histerii, a więc „najbardziej teatral-
nej z chorób” – stan zastany, gotowy polskiej kultury Brzozowski pragnie w swoich 
wczesnych artykułach rozbić poprzez gorączkowe i nerwicowe (ale także wyreżyse-
rowane!) zachowania „obcego” 67. Nycz natomiast śmiało konkluduje, że w tym 

63 Ibidem, s. 187.
64 Zob. A. M e n c w e l, „No! Io non sono morto...” Jak czytać „Legendę Młodej Polski”? Kraków 2001, 

s. 6.
65 Warto przytoczyć tu wypowiedź K. I r z y k o w s k i e g o  (posłowie w: S. B r z o z o w s k i, Dzieła 

wszystkie. Red. A. G ó r s k i, S. K o ł a c z k o w s k i. T. 8: Legenda Młodej Polski. Studia o struktu-
rze duszy kulturalnej. Oprac. K. I r z y k o w s k i. Warszawa 1937) o „oralności” stylu Brzozowskie-
go, która miałaby łączyć się z żywą mową, dotykającą jakiejś pozaludzkiej tajemnicy: „pisał tak, jak 
mówił” (ibidem, s. 471. Cyt. za: W y k a, Czytanie Brzozowskiego, s. 255). Można przywołać także 
autorytet M. S r o k i  (przedmowa w: B r z o z o w s k i, Listy, t. 1, s. XIV): „Brzozowski wielokrotnie 
podkreślał, że prace jego nie są zbiorem abstrakcyjnych prawd, ale mową żywego człowieka [...]”.

66 M. G ł o w i ń s k i, Wielka parataksa. O budowie dyskursu w „Legendzie Młodej Polski” Stanisława 
Brzozowskiego. W: Ekspresja i empatia. Studia o młodopolskiej krytyce literackiej. Kraków 1996, 
s. 269. 

67 E. P a c z o s k a, Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności. Warszawa 2010, s. 96–97. 
Osadzenie pisarstwa Brzozowskiego w kontekście histerii ujawnia jego pokrewieństwo z tendencją 
epoki do zainteresowania świadomością i nieświadomością, procesami zachodzącymi w ludzkiej 
psychice, czego ukoronowaniem stała się szkoła psychoanalizy Freuda – zob. ibidem, s. 86.
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dyskursie „wszystko stało się literaturą” 68. Badacz podkreśla ważność dla Brzozow-
skiego języka jako środka performatywnego czy retorycznego, nie zaś bezpośrednio 
poznawczego, co świadczy tylko o tym, że poznanie i prawda nierozerwalnie splata-
ją się ze swoim medium – w tym przypadku zamierzonym kształtowaniem niedosko-
nałego (wieloznacznego, sprzecznego czy bezkompromisowego) siebie 69. Stąd prze-
konanie Brzozowskiego o ścisłej łączności filozofii i krytyki 70. Jej fundamentalną 
rolę dla kreowania nowoczesnej świadomości u Brzozowskiego dostrzega Dorota 
Kozicka, wydobywając jeszcze jeden istotny aspekt wiążący teorię śmiechu z meto-
dą krytyczną myśliciela. Pisze ona: „Traktowanie krytyki jako »udramatyzowanej 
autobiografii« skutkuje [...] ogromną, perswazyjną, komunikacyjną, performatywną 
siłą tekstów Brzozowskiego” 71, przez co wskazuje na biograficzność – osobistość – 
tego dyskursu i tworzenie go wobec innych, ale także z innymi, w celu budowania 
szczerej, wieloznacznej świadomości kulturowej. W bardziej praktycznym wymiarze 
o dziele Brzozowskiego mówi Witold Mrozek: „Praktyka krytyczna Brzozowskiego 
pozostaje wzorem, jak można pisząc, odnosić się do teorii, a zarazem nie popaść 
w bezosobowy i niezaangażowany akademicki hermetyzm” 72. Metoda myśliciela leży 
więc gdzieś między teorią i jej sztywną ramą a swobodną impresją – jest ucieleśnie-
niem syntetycznej mocy śmiechu. Problem wyrażania się w krytyce Brzozowskiego 
niewątpliwie łączy się z ekspresjonistyczną świadomością epoki, próba powiązania 
go z wyłożoną tu teorią śmiechu otwiera wiele nowych problemów, co wychodzi 
jednak poza ramy niniejszej pracy. 

Podobnie szczegółowa analiza powieści Brzozowskiego – zwłaszcza Dębiny 
i Książki o starej kobiecie, powstałych równocześnie z Legendą Młodej Polski – po-
kazałaby, że śmiech przejawiający się tak w warstwie ideowej utworów, jak i w ich 
strukturze fabularnej czy formalnej, zaczyna przybierać formę negatywną, swoiście 
romantyczną w rozumieniu Bielik-Robson. Jest to diagnoza lęku, jakiego doznaje  
świadomość nowoczesna, lęku przed zagubieniem w modernizującym się świecie, 

68 N y c z, op. cit., s. 132. Z badaczem nie zgadza się U. G ó r s k a  (Język buntu w twórczości Stanisława 
Brzozowskiego. „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2006, nr 3/4, s. 113): „Ryszard Nycz uważał, iż 
zamysł »chaotycznego« stylu był całkowicie świadomy. Ja uważam, że był taki tylko do pewnego 
momentu, [...] zaczął przekraczać zamiary samego pisarza i utworzył zupełnie nową jakość dzieła 
– dzieła całkowicie spontanicznego i »żywego« [...]”. Jeśli wyciągnie się wnioski z wyłożonej tu teo-
rii śmiechu, świadomość i spontaniczność byłyby dwiema stronami tego samego, zatem gdzieś 
pośrodku tej sprzeczności mogłaby kryć się prawda co do charakteru ekspresjonistycznego stylu 
Brzozowskiego. Jak twierdzi J. S o ć k o  (Kuźnia Brzozowskiego. O robotniku piszącym, warsztacie 
pracy i warunkach przeżycia. W zb.: Stanisław Brzozowski – ákoñrepetycje. T. 2. Red. T. M i z e r k i e-
w i c z, A. S k r e n d o, K. U n i ł o w s k i. Katowice 2013, s. 128): „Dyskurs nie jest tu jedynie 
przestrzenią przypadkowej gry znaczeń, ale znakiem istnienia, wypowiedzią konkretnego pod-
miotu, który dla Brzozowskiego właśnie nigdy nie jest zaledwie p o d m i o t e m  czynności twórczych, 
ale zawsze tworzącym człowiekiem, który swoje ciało i swoją psychikę włącza w pisanie, będące 
wyrazem jego życia emocjonalnego i pracy intelektualnej [...]”.

69 Zob. N y c z, op. cit., s. 126.
70 B r z o z o w s k i, Pamiętnik, s. 132.
71 D. K o z i c k a, „Umysł w stanie nieustannego tworzenia”. O krytyce Stanisława Brzozowskiego jako 

akcie performatywnym. W zb.: Stanisław Brzozowski – (ko)repetycje. T. 1. Red. D. K o z i c k a, 
J. O r s k a, K. U n i ł o w s k i. Katowice 2012, s. 136.

72 W. M r o z e k, Zamiast manifestu. Kilka uwag o krytyce z ducha Brzozowskiego. W zb.: Brzozowski. 
Przewodnik „Krytyki Politycznej”. Warszawa 2011, s. 183.
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wyraz tęsknoty za dzieciństwem i nieświadomością, ale przede wszystkim rozpo-
znanie konieczności zerwania ze światem gotowym, przy równoległym buncie wobec 
faktu, że już nie będzie powrotu do tego świata. 
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FROM THE COMIC SPIRIT STANISŁAW BRZOZOWSKI’S THEORY OF LAUGHTER

The aim of the article is an analysis of the theory of laughter derived by Stanisław Brzozowski from 
English literature (especially from George Meredith) and explicated primarily in chapter Humor i prawo 
(Humour and Law) from the treatise Legenda Młodej Polski (The Legend of Young Poland). In the think-
er’s view, the essence of humour is the antinomy and the movement of meanings activated in the key 
(for him) notions connected with Polish culture at the turn of the 19th and 20th c. Relatedly, the literary 
functions of such a stance become cognitive, that is philosophical, functions. The article’s context is 
modernist philosophy, especially Friedrich Nietzsche’s and Henri Bergson’s.
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W moim początku jest mój kres. [...] 
[  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
[...] U mego kresu mój początek 1.

Polscy literaturoznawcy łączą tendencje katastroficzne przede wszystkim z rozwi-
jającym się we wczesnym modernizmie (czyli na przełomie XIX i XX wieku) deka-
dentyzmem, za jego kontynuację uważając późniejsze przejawy katastrofizmu. 
O gwałtownej zagładzie cywilizacji i zmierzchu wszelkich wartości nie przestano 
myśleć również w okresie działalności polskich twórców awangardowych. W litera-
turze Dwudziestolecia międzywojennego najpierw, w latach dwudziestych XX wie-
ku, dominował aspekt „jasny”: nastrój radości i entuzjazm, ujawniający się także 
w pełnych ekspresji działaniach dadaistów i futurystów. Potem zaś, w latach trzy-
dziestych 2, na pierwszy plan wysunął się aspekt „ciemny”: artyści praktykowali 
poezję wizjonerską, katastroficzną i ekspresjonistyczną. Jednak wydaje się, że 
podział na „pogodnych” futurystów, aktywnych w latach dwudziestych, i „ponurych” 
przedstawicieli awangardy wileńskiej czy lubelskiej z lat trzydziestych jest sztucz-
ny. To tradycyjne przeciwstawianie optymizmu cywilizacyjnego i energii twórczej 
polskich futurystów (w Krakowie: Tytus Czyżewski, Bruno Jasieński, Stanisław 
Młodożeniec; w Warszawie: Aleksander Wat, Anatol Stern) i poetów Awangardy 
Krakowskiej (Tadeusz Peiper, Julian Przyboś, Jalu Kurek, Adam Ważyk, Jan Brzę-
kowski), którzy pisali w latach dwudziestych, poetom lat trzydziestych, należącym 
do Drugiej Awangardy (Lublin: Józef Czechowicz; Wilno: Teodor Bujnicki, Czesław 
Miłosz), nie wytrzymuje próby czasu, gdy przyjrzymy się katastroficznemu w swej 
wymowie dziełu przedstawiciela futuryzmu polskiego – Brunona Jasieńskiego. 

*  Tekst powstał w ramach projektu Style zachowań awangardowych (program Sonata 10, nr rej. 
2015/19/D/HS2/01003) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

1 Th. S. E l i o t, East Coker. W: W moim początku jest mój kres. Przekł., koment., przypisy A. P o- 
m o r s k i. Warszawa 2007, s. 284–291. 

2 Na świecie trwał w latach trzydziestych kryzys gospodarczy (pogarszające się sytuacje polityczna 
i ekonomiczna pociągnęły z sobą strajki i manifestacje), a skrajnie nacjonalistyczne nastroje pa-
nowały w polityce niemieckiej – literatura zaś odpowiedziała na ten stan utworami katastroficzny-
mi i nasilającym się pesymizmem.  
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Katastrofizm okaleczający, katastrofizm inspirujący?

Odkąd w 1918 roku Oswald Spengler 3 ujął w formie książki Zmierzch Zachodu. 
Zarys morfologii historii uniwersalnej (Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer 
Morphologie der Weltgeschichte) trwające od dziesiątków lat myślenie o kresie, koń-
cu, zmierzchu, poglądy prezentowane w tej pracy stały się symbolem europejskiego 
katastrofizmu. Współtworzyły także oblicze polskiego dekadentyzmu. Krzysztof 
Kłosiński, pisząc o występowaniu dyskursu katastroficznego w polskiej literaturze, 
przytacza wypowiedzi (m.in. Romana Dyboskiego i Karola Ludwika Konińskiego) 
z prasy lat dwudziestych i trzydziestych, świadczące o wszechobecności pesymizmu, 
długim utrzymywaniu się dekadentyzmu i permanentnym kryzysie: „coraz liczniej-
sze [...] przepowiednie »dnia gniewu bożego« i wizje »Sądu Ostatecznego« nad naszą 
upadającą cywilizacją, różne »Apokalipsy dnia dzisiejszego«”; „świadomość kryzysu, 
nastrój katastrofy wyraża się nie tylko w wielu dziełach o »upadku cywilizacji za-
chodniej«” 4.

Groźba końca cywilizacji od zawsze zapładniała wyobraźnię artystów, również 
poetów i pisarzy, a wśród ich inspiracji wymienić można nie tylko Apokalipsę św. 
Jana, myśl Artura Schopenhauera czy Oswalda Spenglera, ale także rodzimą fi-
lozofię Floriana Znanieckiego (1882–1958), przedstawioną w dziele Upadek cywi-
lizacji zachodniej. Szkic z pogranicza filozofii kultury i socjologii (1921), oraz wyda-
rzenia pierwszej wojny światowej. Wiele różnych przyczyn spowodowało powstanie 
tego typu utworów literackich, a wręcz zaistnienie całego nurtu katastroficznej 
powieści popularnej 5. 

Do owego nurtu zalicza się powieść Jasieńskiego Nogi Izoldy Morgan 6. Współ-
czesny jej autorowi, jego biograf i zarazem kolega po piórze (wspólnie wydali tomik 
Ziemia na lewo), Stern, podaje: „W historii naszej literatury nazwisko Jasieńskiego 
jest trwale związane z dziejami polskiego futuryzmu. Jest on jednym z czołowych 
twórców tego kierunku” 7. Przy czym za najbardziej chyba charakterystyczną cechę 
„zuchwałego eksperymentu poetyckiego” tego polskiego futurysty można uznać 
bunt. Jego hasła – jak twierdzą wcześni interpretatorzy dzieł Jasieńskiego – gło-
szone były w imię sprawiedliwości społecznej (jak w poemacie Pieśń o głodzie), 
wymierzone przeciwko mieszczaństwu (Rzygające posągi), wojnie (Marsz) czy w ogó-
le względem otaczającej rzeczywistości. Równie dobrze ostrze protestu skierować 
mógł poeta przeciwko jednemu z futurystycznych fetyszy: przeciwko maszynie. 
Uczynił to właśnie w utworze Nogi Izoldy Morgan.

Jest to pierwsza powieść Jasieńskiego (czy raczej mikropowieść lub opowiada-

3 O. S p e n g l e r, Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej. Skrót dokonany przez 
H. W e r n e r a. Przeł., przedm. J. M a r z ę c k i. Warszawa 2001. Pierwodruk oryginału: t. 1 (Wien 
1918); t. 2 (München 1922). 

4 Katastrofizm i awangarda. Red. T. B u j n i c k i, T. K ł a k. Katowice 1979, s. 23.
5 Zob. K. K ł o s i ń s k a, Katastroficzna odmiana powieści popularnej. W zb.: jw.
6 Zob. B. C a r p e n t e r, The Poetic Avant-Garde in Poland: 1918–1939. Seattle 1983. Zob. też K. J a-

w o r s k i, Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim. Warszawa 2009. – K. P a w l i k o w s k a, J. S t ę-
p i e ń, European Influences on the Polish Poetic and Visual Avant-Garde. W zb.: The European 
Avant-Garde: Text and Image. Ed. S. D a l y, M. I n s i n g a. Newcastle upon Tyne 2012.

7 A. S t e r n, Bruno Jasieński. Warszawa 1969, s. 27.
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nie). Ukazała się w 1923 roku we Lwowie, w okresie, gdy jej autor dokonywał kry-
tycznej rewizji polskiego futuryzmu, którą podsumował w takich słowach:

Futuryzm polski nauczył człowieka współczesnego widzieć w przedmiotowych formach cywilizacji 
piękno swego własnego wzbogaconego ciała. Uleczył go z fetyszyzmu, jakim opanowana jest cała futu-
ryzująca myśl współczesna 8.

Powstanie tej powieści poprzedziło napisanie na początku lat dwudziestych  
kilku wierszy opiewających zgodnie z futurystycznymi hasłami: miasto, masę, 
maszynę (np. Śpiew maszynistów). Również niektóre wydarzenia historyczne mogły 
wpłynąć na pewne wątki utworu – mowa o wypadkach politycznych związanych ze 
strajkiem powszechnym robotników w Krakowie, jakie w szkicu autobiograficznym 
Jasieński przedstawił następująco:

Wstrząsem [...] było krwawe powstanie w 1923 roku. Zagarnięcie Krakowa przez uzbrojonych ro-
botników, rozgromienie pułku ułanów wezwanych dla uśmierzenia powstańców, odmowa strzelania do 
robotników ze strony oddziałów piechoty, bratanie się żołnierzy z powstańcami [...]. Dwadzieścia cztery 
godziny przeżyte w mieście oczyszczonym z policji i wojska wstrząsnęły od podstaw moim nie przebu-
dowanym jeszcze do końca światem 9.

Właśnie rok 1923 badacze określają jako moment „oddalania się poety od fu-
turyzmu i przechodzenia ku stanowisku rewolucyjnego artysty [...]” 10, czego lite-
rackim śladem mają być: Nogi Izoldy Morgan, artykuł ze „Zwrotnicy” – Futuryzm 
polski (bilans) i wiersz Do futurystów. Edward Balcerzan zaznacza, że wtedy właśnie 
„minął czas apoteozy futuryzmu. Teraz chodzi o to, aby go unicestwić” 11, amery-
kańska badaczka Nina Kolesnikoff twierdzi zaś nawet, iż Nogi Izoldy Morgan od-
zwierciedlają odrzucenie futuryzmu przez Jasieńskiego:

[...] Nogi Izoldy Morgan były ważnym dziełem w karierze literackiej Jasieńskiego. Powieść ta odzwiercie-
dlała jego k a t e g o r y c z n e  z e r w a n i e  z  f u t u r y z m e m. Sygnalizowała dezaprobatę autora dla 
futurystycznego kultu technologii, pokazując, jak materialistyczny świat rozpada się pod wpływem 
przewrotowych idei lub zdarzeń. Inżynier Berg jest początkowo oddanym wielbicielem maszyny, ale 
w końcu zaczyna się jej bać. Kult maszyny prowadzi do szaleństwa 12.

Rzeczywiście, utwór Jasieńskiego można odczytywać jako zerwanie, ale przede 
wszystkim z tradycyjną formą powieści, co też autor zaznacza we wstępie do tego 
krótkiego tekstu: 

Tasiemce powieściowe, urągające zasadom elementarnej konstrukcji, należą już, miejmy nadzieję, 
do bezpowrotnej przeszłości.

Powieść dziś musi przestać już być opowiadaniem o pewnych faktach wywołujących dopiero w na-
stępstwie u czytelnika pewne stany psychiczne, odpowiadające tym faktom. Droga ta jest z gruntu 
fałszywa i celowa tylko w stosunku do czytelników o bardzo prymitywnej organizacji wewnętrznej.

  8 B. J a s i e ń s k i, Futuryzm polski (bilans). W: Utwory poetyckie, manifesty, szkice. Oprac. E. B a l-
c e r z a n. Wrocław 1972, s. 237. BN I 211.

  9 B. J a s i e ń s k i, Coś w rodzaju autobiografii. W: jw., s. 248.
10 M. S t ę p i e ń, Bruno Jasieński. Kraków 1974, s. 11.
11 E. B a l c e r z a n, „Nogi Izoldy Morgan” Brunona Jasieńskiego. W zb.: Nowela, opowiadanie, gawę-

da. Interpretacje małych form narracyjnych. Red. K. B a r t o s z y ń s k i, M. J a s i ń s k a - W o j t-
k o w s k a, S. S a w i c k i. Warszawa 1974, s. 234.

12 N. K o l e s n i k o f f, Bruno Jasieński. His Evolution from Futurism to Socialist Realism. Waterloo, 
Ont., 1982, s. 85. Podkreśl. I. B.
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Powieść współczesna poddaje konsumentowi pewne zasadnicze s t a n y  p s y c h i c z n e, na pod-
stawie których czytelnik konstruuje sobie szereg odpowiadających tym stanom faktów. Dlatego fabuła 
dla każdego czytelnika może się tu ułożyć inaczej i na tym polega jej niewyczerpane bogactwo 13.

Treść utworu jest nader prosta: w wyniku wypadku tramwaj linii 18 odcina 
Izoldzie nogi, a jej narzeczony – inżynier elektrowni miejskiej – Witold Berg zabiera 
je do domu, gdyż są mu bliższe niż korpus kobiety: 

Cała jego bolesna miłość do Izoldy skoncentrowała się teraz na jej nogach. Godzinami leżał na 
kozetce, przytulony wargami do miękkiej, pachnącej skóry zaróżowionych ud, jak dawniej, kiedy pieścił 
je, gdy były jeszcze własnością tamtej. [N 23] 14

Futurystyczną świadomość Jasieńskiego przesyca refleksja o kresie, zmierzchu. 
Powieść kończy się zagładą kondycji ludzkiej, fantastyczną wizją ucieczki główne-
go bohatera przed pędzącym tramwajem numer 18 (dynamicznym elementem 
miasta, który uśmiercił Izoldę). Zapowiadane zaś we wstępie „stany psychiczne” to 
przede wszystkim lęki współczesnego człowieka, związane z poczuciem zagrożenia, 
jakie wywołuje niekontrolowany rozwój cywilizacji, w której maszyna jest symbolem 
„destruktywnego i upokarzającego fizykalizmu nowoczesności” 15. Jasieński w ar-
tykule o futuryzmie tak określił wymowę swojego utworu: „W Nogach Izoldy Morgan 
przedstawiłem ten proces zakażenia psychiki współczesnej przez maszynę” 16. 
Rozwój techniki, przemysłu (symptomy nowoczesności) oraz wzrost znaczenia ma-
szyn powodowały zmiany w ludzkiej konstrukcji wewnętrznej, miały także wpływ 
na modyfikację estetyki i tematyki dzieł artystycznych. W innym tekście Jasieński 
używa bardzo obrazowego porównania, nazywając futurystyczne uwielbienie wy-
tworów techniki „bakcylem nowoczesności”. Traktuje zatem te założenia odmiennie 
niż Filippo Marinetti 17 czy rosyjscy futuryści (Władimir Majakowski albo Dawid 
Burluk) – „przez pojęcie futuryzmu [...] rozumiał [...] pewien stan świadomości, 
który odpowiada procesowi przezwyciężenia maszyny” 18. Co prawda, autor Nóg 
Izoldy Morgan nie odrzucił maszyn jako elementu nowej estetyki, ale odsłonił gro-
żące z ich strony niebezpieczeństwo. 

W swojej interpretacji powieści Marian Stępień stwierdza, iż związek z maszyną: 
„czyni go [tj. Berga] nieszczęśliwym, obłąkanym, bezradnie uwikłanym w chaosie 
wielkiego miasta” 19. Urządzenia mechaniczne, pojazdy – tramwaje, stanowią zagro-

13 B. J a s i e ń s k i, Exposé [do „Nóg Izoldy Morgan”]. W: Utwory poetyckie, manifesty, szkice, s. 221–
222. Podkreśl. I. B.

14 Skrótem N odsyłam do książki B. J a s i e ń s k i e g o  Nogi Izoldy Morgan i inne utwory (Wybór, 
wstęp G. L a s o t a. Warszawa 1966). Liczby po skrócie wskazują stronice. 

15 B. O l s e n, W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Przeł. B. S h a l l c r o s s. War-
szawa 2013, s. 149.

16 J a s i e ń s k i, Futuryzm polski (bilans), s. 225. Główny temat tego artykułu stanowi w zasadzie 
stosunek człowieka do maszyny. Jasieński dokonuje porównania tej relacji w futuryzmie włoskim, 
rosyjskim i polskim. Zob. S t ę p i e ń, op. cit., s. 11–13.

17 Włoscy futuryści głosili afirmację wytworów techniki, a w identyfikacji człowieka z maszyną i w kon-
cepcji człowieka zwielokrotnionego (uomo moltiplicato) widzieli możliwość wykreowania nowego 
wzorca antropologicznego. 

18 S t ę p i e ń, Bruno Jasieński, s. 13.
19 Ibidem, s. 11.
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żenie, są animizowane i obdarzone zdolnością wyrządzania krzywdy człowiekowi – 
niczym potwory czyhające na jego życie. Dlatego Berg tak przemawia do robotnika:

Duszą maszyny jest pęd, perpetuum mobile. Jedynym zaś powietrzem, jakim my możemy oddychać, 
jest właśnie ograniczoność. Konsekwencje są jasne. Zaszczepiliśmy sobie śmiertelną szczepionkę, któ-
ra nas powoli całych opanowuje. [N 31]

Futurysta, który niegdyś wskazywał trzy fundamentalne komponenty nowo-
czesności: maszynę, demokrację i masę (tłum) 20, teraz w pierwszym z nich widzi 
zagrożenie, zapowiedź zagłady świata i nawołuje do usunięcia tego elementu, do 
zniszczenia go, co łączy się z katastroficznym poglądem na cywilizację:

Zbliżamy się do końca z matematyczną dokładnością. Wkrótce wszystko dookoła nas zastąpią 
maszyny. Będziemy się poruszali wśród maszyn. Każdy nasz ruch czynimy zależnym od maszyny. Od-
dajemy broń. Zdajemy się zupełnie w ręce obcego, wrogiego nam żywiołu. Obręcz żelaznego wysiłku 
nerwów, która utrzymuje jeszcze nad nimi naszą hegemonię, musi lada chwila pęknąć. Wtedy pozosta-
je walka albo obłęd. Na razie nikt tego nie widzi, nie rozumie. Jesteśmy zaślepieni swoją mocą. Wyjścia 
nie ma. Osaczyliśmy się ze wszystkich stron sami. I zresztą to już jest w nas. Wy bez maszyny żyć już 
nie potraficie. Przodkowie wasi może by jeszcze potrafili. Wy już nie. Bronić się nie można. Trzeba cze-
kać. Trucizna jest w nas samych. Zatruliśmy się własną mocą. Lues 21 cywilizacji. [N 31–32]

Istnienie maszyn, korzystanie z wynalazków i nowinek technologicznych w co-
dziennym życiu, opiewanie przez futurystów cywilizacyjnego pędu i cudów techni-
ki Jasieński uważał za oczywiste, jednak podświadomy lęk przed maszynami 
(znakiem zbyt gwałtownych zmian) nakazywał mu ostrożność i ostrzeganie przed 
ewentualnością przejęcia przez nie władzy nad światem. Wydaje się, że Jasieński 
z dystansem podchodził do deklaracji futurystów włoskich, którzy głosili, jak Ma-
rinetti (w roku 1919): „Gorąco kawałka żelaza [...] roznamiętnia nas” 22, czy jak 
Enrico Prampolini (w roku 1922):  „Odczuwamy jak maszyny” 23. Maszyna nie mo-
gła być już celem i idealnym wytworem aktywności cywilizacyjnej człowieka, a je-
dynie stanowić „Lues cywilizacji”. W powieści Jasieński dokonał tekstualizacji 
nastrojów społecznych panujących w jego epoce: strachu, poczucia wyobcowania 
nowoczesnego podmiotu czy przerażenia spowodowanych dominacją i powszechną 
gloryfikacją technologii. Wyjściem z tej sytuacji było uczynienie z maszyny wroga, 
skupienie na niej uwagi, podporządkowanie jej człowiekowi. O takim zadaniu mówi 
robotnik, kiedy odpowiada inżynierowi Bergowi:

Słyszałem was na sądzie – mówi jasnym, okrągłym głosem. – Nie wszystko tam zrozumiałem, ale 
mówiliście, że nadchodzi czas, że maszyny będą nami rządzić, a nie my nimi. A widzicie, jeden nasz 
ruch i wszystko stoi. I cisza taka, jak przed stworzeniem świata. Cóż wy teraz? [N 31]

Nogi Izoldy Morgan ukazują katastrofę, jednak nie tę z odległej przyszłości, 

20 Zob. Nuż w bżuhu. W zb.: Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki. Wstęp, koment. oprac. 
Z. J a r o s i ń s k i. Wybór, przygot. tekstów H. Z a w o r s k a. Wrocław 1978, s. 30. BN I 230. – 
M. S t ę p i e ń, Od anarchizmu futurysty do rewolucji społecznej – Bruno Jasieński. W zb.: Prozaicy 
Dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki. Red. B. F a r o n. Warszawa 1974, s. 277. 

21 Lues – kiła, syfilis.
22 F. T. M a r i n e t t i, Les Mots en liberté futuristes. Milano 1919, s. 20. Cyt. za: T. P e i p e r, Pisma 

wybrane. Oprac. S. J a w o r s k i. Wrocław 1979, s. 108. BN I 235.
23 Cyt. za: Ch. B a u m g a r t h, Futuryzm. Przeł. J. T a s a r s k i. Warszawa 1978, s. 341.
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z gatunku science fiction (jak w podobnym pod względem fabularnym Buncie w kra-
inie maszyn Michała Rusinka z 1928 roku czy w cyklu fotomontaży zbliżonym 
w pesymistycznej wymowie: Miasto młyn życia Kazimierza Podsadeckiego z 1929 roku 
i Narodziny robota Janusza Marii Brzeskiego z 1934 roku). Utwór Jasieńskiego to 
raczej pewnego rodzaju inwariant powieści katastroficznej, mówiącej o niedalekiej 
przyszłości czy wręcz o teraźniejszości autora, w której nieubłaganie nadchodzi 
koniec. Przywołany już Balcerzan zauważa: „Życiu człowieka za grażają maszyny. 
Zbliża się czas, kiedy maszyna – żarłoczna, złowroga, rozumna – zapanuje nad 
ludzkością. I będzie chciała ją zniszczyć” 24. 

Dowartościowanie maszyn w literaturze futuryzmu, nadanie im roli ikony no-
woczesności doprowadziło do ich specyficznej „antropomorfizacji”, przy jednoczes- 
nym uprzedmiotowieniu człowieka i odebraniu mu władzy nad nimi: 

Maszyny nie są tylko biernymi „sprawcami” wypadków, zbuntowane tramwaje gonią za swo imi 
ofiarami, przepełnione czymś, co nie tylko ożywiło ich żelazne cielska, ale upodobniło je do ludzi 25.

Postępująca maszynizacja i industrializacja wywołują egzystencjalną niewia-
domą, budzą lęk i prowadzą bohatera do szaleństwa. Berg traci kontakt z rzeczy-
wistością – nie wiemy, co jest prawdą, a co wytworem jego chorej imaginacji. Po-
nadto inżynier formułuje paranoiczne podejrzenia względem maszyn, widzi w nich 
zagrożenie, obawia się rewolty rzeczy:

Wróg jest inny, bliższy, z którym robotnik styka się codziennie, przy pracy, który niepostrzeżenie 
pochłania jego siły, zdrowie, a niekiedy i życie. Wrogiem tym jest maszyna [...].

Należy zniszczyć maszynę, zniszczyć natychmiast, jeżeli nie chcemy, aby ona nas zniszczyła. [N 30]

Berg próbuje uwolnić ludzkość od maszyny, dokonuje więc zamachu – usiłuje 
zniszczyć urządzenia w elektrowni, jednak zostaje złapany. Broniąc się w sądzie, 
ukazuje maszynę jako narzędzie wyzysku, nie jako pomoc, lecz jako rzecz wymyka-
jącą się ludziom spod kontroli i im zagrażającą. Chciałby obalić futurystyczną wizję 
świata, w którym ośrodkiem zainteresowania i elementem jak magnes ściągającym 
nadzieje człowieka stała się maszyna (jako aksjomat, symbol jedynej prawdziwej 
nowoczesności). Dlatego autor hiperbolizuje zagrożenie techniczne, przedstawiając 
maszyny niczym ożywione przedmioty czyhające na człowieka; już nie narzędzia 
podporządkowane ludzkiej pracy, ale zbuntowane i wyzwolone spod człowieczego 
ucisku. 

Dadamontaż albo strategia (de)montażu człowieka

Fantastyczny wątek nóg żyjących bez reszty ciała, traktowanych przez Berga jako 
odrębna (dosłownie) całość, nasuwa skojarzania z dadaistyczną techniką kolażu 
czy fotomontażu, która „zmieniła sposób spojrzenia na ludzkie ciało jako pewną 

24 B a l c e r z a n, op. cit., s. 220.
25 J. B e c z e k, Osoby i rzeczy. O metamorficznym statusie podmiotu w wybranych utworach Brunona 

Jasieńskiego i Andrzeja Trzebińskiego. W zb.: Podmiot i tekst w literaturze XX wieku. Warsztaty 
interpretacyjne. Red. H. G o s k, A. Z i e n i e w i c z. Przy współpr. K. K r o w i r a n d y, Ż. N a l e-
w a j k. Warszawa 2006, s. 22.
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ustaloną całość, proponując w jego miejsce kreowany konglomerat ludzkiej natury 
i obcych elementów” 26. Nowy człowiek dadaistów był okaleczonym korpusem, czę-
sto z dodatkiem elementów symbolizujących rozwój technologiczny, niekiedy stawał 
się człowiekiem-maszyną. Pozostawiona w szpitalu Izolda to tylko „bezkształtny 
kadłub, ohydny i tragiczny” (N 23), pewnego rodzaju umaszynowiona postać, musi 
ona bowiem funkcjonować bez kończyn, które z kolei otrzymują status odrębnego 
bohatera (odcięte od reszty korpusu nogi – jako pars pro toto – można traktować 
synekdochalnie). Obraz ten nie przedstawia prostej hybrydyczności i poczucia 
braku psychofizycznej jedności, ale coś więcej – metaforę całkowitej dezintegracji 
człowieka w świecie maszyn (czy też w świecie, w którym maszyna stanowi zagro-
żenie dla ludzkiej podmiotowości). Izolda bez nóg i nogi Izoldy, które nie ulegają 
rozkładowi – to dwa fragmenty człowieka-maszyny. 

Powieść Jasieńskiego zawiera więc rozważania nad kondycją ówczesnej techni-
ki i refleksje na temat jej rozwoju. Nowa technologia bierze w posiadanie człowieka 
– w przypadku Izoldy dokonała dezintegracji jej ciała, ostatecznie ją pochłaniając: 

Obejrzał się – tramwaj dotykał jego pleców. Na oświetlonej tarczy miał 18. 
Mijały ich tramwaje. Na tylnym pomoście jednego Berg zobaczył opartą o poręcz Izoldę, która po-

wiewała mu chustką. [N 35]

W dążeniu do stworzenia nowego człowieka wspierało futurystów rozumienie 
życia jako pędu, ciągłego ruchu, zmiany (silnie związanych z rozwojem technolo-
gicznym) 27. Dynamizm i postęp konstruują podmiotowość człowieka, wpychają 
jednostkę w nowe role, wręcz zbliżają ją do bytu maszyny (która jest symbolem tego 
pędu) – stąd pokazanie pościgu tramwaju za Bergiem. Próbę ucieczki inżyniera 
przed pojazdem można interpretować jako dramatyczną walkę o własną tożsamość. 
W ruchu, będącym unikiem przed afirmowanymi przez futurystów wytworami cy-
wilizacji, konstytuuje się nowy awangardowy podmiot dzieł Jasieńskiego – nasta-
wiony krytycznie do wcześniej głoszonych haseł, świadomy niebezpieczeństwa 
(grożącego, gdy futurystyczny projekt umaszynowienia człowieka się nie powiedzie), 
przeczuwający katastrofę. 

Człowiek-maszyna. Zawsze fragment

W futurystycznych działaniach strategią nadrzędną były przebudowa, przekształ-
cenie, rewolucjonizowanie. Antytradycjonalizm futurystów dotyczył także kobiet. 
Jak deklarowali oni w tekście programowym Do narodu polskiego. Manifest w spra-
wie natychmiastowej futuryzacji życia: „Rozróżniamy spomiędzy dzieł sztuki archi-
tektonicznej, plastycznej i technicznej – KOBIETĘ – jako doskonałą maszynę rozrod-

26 P. S t r o ż e k, Nic, to znaczy wszystko. Interpretacje niemieckiego dada. Warszawa 2016, s. 89. 
Autor tej pracy analizuje praktyki artystyczne berlińskich futurystów, którzy w swoich dziełach 
ukazywali okaleczone przez wojnę sylwetki, dodając do nich elementy będące fragmentami niecie-
lesnymi, przedmiotami.

27 Zob. A. Z e i d l e r - J a n i s z e w s k a, Prędkość – film – media – śmierć. Od futurystycznej fantazji 
do estetyki znikania. W zb.: Prędkość i przyjemność. Kino i telewizja w dobie symulacji elektronicz-
nej. Red. A. G w ó ź d ź. Kielce 1994. – 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, s. 158.
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czą” 28. Doświadczenie pierwszej wojny światowej, rewolucje i konflikty były tak 
traumatyczne, że niektórzy dotychczasowi zwolennicy szalonego postępu techniki 
przewartościowali swoje poglądy – intensyfikacja prędkości prowadzić może jedynie 
do katastrofy. Tę groteskowość apoteozowanego wcześniej pędu cywilizacji zauwa-
żyć można w opisach odnoszących się do odciętych nóg bohaterki powieści. 

Dolne kończyny Izoldy Morgan, amputowane przez tramwaj numer 18, opisu-
je Jasieński w sposób następujący:

Były to nogi wyzywająco białe i przedziwnie długie. Zakończone maleńką, wąską, wysoko sklepio-
ną stopą, dostatecznie wysmukłe w pęcinach, wybuchały w nieskazitelnie modelowane pod udzie, 
bardzo wysokie, twarde i jędrne. Od drobnych maleńkich kolan udo białe, o aksamitnym połysku, 
pokryte było całe siecią ledwie dostrzegalnych niebieskich żyłek, nadających kobiece mu ciału powagę 
marmuru. Drobne stopy tonęły jeszcze w płytkich, lakierowanych pantofelkach, a czarne, jedwabne 
pończochy okalały je powyżej kolan, podobnie jak w momencie, kiedy jeszcze unosiły swą właścicielkę. 
[N 22–23]

Odcięte żyjące nogi – to groteskowa esencja kobiecego ciała, a zarazem symbol 
rozpadu czy też metamorficzności, jakie cechują podmiotowość nowoczesną (zda-
niem Charlesa Taylora, cała sztuka XX wieku ukazuje ów rozpad 29). Tramwaj 
przepoławia Izoldę, czyniąc z jej nóg odrębny byt, dodatkowo zaś uprzedmiotowia-
jąc je (Berg traktuje je przedmiotowo, jak rzecz właśnie). Zatem w postaci Izoldy 
bohater futurystyczny przekracza swoją jednolitą tożsamość, znika tradycyjny 
podmiot, otwiera się na „ruch odbywający się poza zasięgiem [...] władzy i wyobraź-
ni” 30, dokonuje się rozszczepienie człowieka, zmienia się jego perspektywa postrze-
gania rzeczywistości – odtąd będzie on widział już zawsze fragment: a więc „powrót 
do koncepcji człowieka postrzeganego holistycznie stracił rację bytu” 31. Kobiece 
nogi nie są tylko fetyszem, obiektem uwielbienia Berga („Cała jego bolesna miłość 
do Izoldy skoncentrowała się teraz na jej nogach”), oddzielonym od samej bohater-
ki i autonomicznym:

Figura „samokroczących nóg Izoldy Morgan” staje się [...] metaforą zmieniającego się świata, w któ-
rym kolejne dziedziny życia człowieka uwalniają się spod naszej kontroli, poczynając egzystować podług 
własnych reguł i zasad 32.

Kobiece nogi – rekwizyt erotyczny, potencjalny substytut pożądania Berga, 
oznaczający seksualność kobiety i jej uprzedmiotowienie, pełnią też funkcję sym-
bolu zagłady świata, są figurą kryzysu ujętego we fragmencie (czyli melancholijnym 
przypomnieniu, że kiedyś istniała jakaś całość). Samobójcza śmierć bohaterki to 
protest przeciwko tej reifikacji i wołanie o ponowną integrację rozczłonkowanych 

28 B. J a s i e ń s k i, Do narodu polskiego. Manifest w sprawie natychmiastowej futuryzacji życia. W: 
Utwory poetyckie, manifesty, szkice, s. 205. Człowiek (kobieta) widziany był przez futurystów jako 
idealny mechanizm. 

29 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 2012.

30 Ibidem, s. 850.
31 B e c z e k, op. cit., s. 30.
32 M. K a r e ń s k i - T s c h u r l, Czy dlatego, że my się par example nie kochamy? O erotyce futury-

stycznej na przykładzie poezji Brunona Jasieńskiego i Anatola Sterna. „Teksty Drugie” 2000, nr 6, 
s. 61.
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części ciała (nogi umierają wraz z Izoldą) oraz duszy. Tytułowy fetysz stanowi tu 
jedną z wielu cząstek rozszczepionego świata nowoczesnego. Demontaż podmioto-
wości dotyczy przecież też samego Berga, osuwającego się w obłęd, tracącego kon-
takt z realnością, rozczłonkowującego swoją świadomość, którego spoistość zosta-
ła bezpowrotnie zaprzepaszczona (bo taką cenę płaci się za futurystyczną fascyna-
cję pędem, techniką, rewolucją). Walka z maszyną jest bowiem przegrana z góry 
w sytuacji, którą u progu XX wieku Gerald Stanley Lee opisywał jako całkowitą 
zależność od maszyny: „Wydaje się, że żadna rzecz [...] nie jest w naszej nowoczesnej 
epoce wolna od związków z maszynerią. Wraz z losem maszyny owe rzeczy trwają 
lub upadają” 33. 

Nóg Izoldy Morgan Brunona Jasieńskiego nie uważa się może za najważniejsze 
dzieło pisarza czy za utwór najbardziej dlań charakterystyczny. Pozostaje on jednak 
świadectwem futurystycznego lęku przed maszyną (symbolem postępu), połączo-
nego z dadaistyczną ciekawością wszelkich nie-ludzkich bytów (np. ożywionych 
i zabójczych maszyn) i kryzysem estetyki futurystycznej. Jeżeli odrzucimy dość 
oczywiste drogi interpretacji utworu w kontekście awangardowej erotyki 34 czy fe-
tyszyzacji obiektu pragnienia 35, pozostaje nam rozumienie owego dzieła jako futu-
rystycznego manifestu o obawie przed zagładą świata, jako tekstu o odczłowiecze-
niu, deformacji i transformacji w istotę człekopodobną (o pozbawieniu podmioto-
wości), jako narracji o strachu przed niedostępnymi ludziom możliwościami maszyn 
(i o tym, że w konfrontacji z wytworami swojego intelektu oraz w zderzeniu z osią-
gnięciami techniki i rozwoju cywilizacji człowiek nie ma szans – jest bowiem śmier-
telny). 

Tekst Jasieńskiego wyraża kryzys nowoczesności w momencie przesilenia 
przypadający na Dwudziestolecie międzywojenne 36, ale także stanowi „pożegnanie 
z futuryzmem”, odpowiedź na gwałtowne cywilizacyjne przemiany i rozpad warto-
ści, „studium świadomości przeciążonej futurystyczną wyobraźnią” 37. Należy od-
czytywać tę powieść nie tyle jako odrzucenie technicyzacji i industrializacji, ile 
jako zakwestionowanie bezrefleksyjnego uwielbienia maszyny, ukazanie ambiwa-
lentnego stosunku do wytworów techniki, krytyczne do nich podejście oraz zapo-
wiedź potencjalnego kryzysu. Bohaterowie utworu: Berg i Izolda, to dwie wersje 
apokaliptycznej podmiotowości, wchodzącej w kolizję z pędzącą ku przepaści cy-
wilizacją. Katastrofa spełnia się w nich: w ich życiu, w otaczającym świecie czy na 
poziomie ich świadomości, więcej: to oni sami stają się jej emblematami –  pofrag-
mentowanymi  (Izolda w sferze ciała, Berg – psychicznie), rozbitymi, zniszczonymi. 

33 G. S. L e e, Głos maszyny. Wprowadzenie do XX wieku. Przeł. J. L i s z k o w s k a. W zb.: Umaszy-
nowienie. Red. K. H o f f m a n n, J. K o s z a r s k a, P. B o g a l e c k i. Szczecin 2009, s. 129.

34 Zob. K a r e ń s k i - T s c h u r l, op. cit., s. 61.
35 Zob. A. A l k s n i n, „Nogi Izoldy Morgan”, czyli kobiety i tramwaje. „Ruch Literacki” 2013, z. 3.
36 Zob. A. B i e l i k - R o b s o n, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości. Kra-

ków 2000. Zob. też rozważania P. R i c o e u r a  na temat kryzysu człowieka nowoczesnego (Kryzys 
– zjawisko swoiście nowoczesne. Przeł. J. M a r g a ń s k i. W zb.: O kryzysie. Rozmowy w Castel 
Gandolfo. T. 2. Przygot., przedm. K. M i c h a l s k i. Warszawa 1990, s. 36, 53–56).

37 B a l c e r z a n, op. cit., s. 238.
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A b s t r a c t

IWONA BORUSZKOWSKA Jagiellonian University, Cracow

DAMAGING CATASTROPHISM, INSPIRING CATASTROPHISM? AVANT-GARDE AND WORLD 
DESTRUCTION IN BRUNO JASIEŃSKI’S “NOGI IZOLDY MORGAN” (“THE LEGS OF 

IZOLDA MORGAN”)

The article contains considerations about the destructive tendencies that were developing in the Inter 
war period and having their origin e.g. in early modernism and decadence. It is also an attempt at 
verifying of the rigid division of the Inter war Years into bright and dark ones. The paper analyses 
Bruno Jasieński’s text Nogi Izoldy Morgan (The Legs of Izolda Morgan) (1923), while the context for the 
novel is a critical revision of the Polish futurism included into Futuryzm polski (bilans) (Polish Futurism. 
Summary) (1926). Jasieński’s futurist awareness is steeped in reflection about the end and twilight of 
civilisation, and the novel contains observations on the condition of the then technology and its devel-
opment. The piece is a peculiar “farewell to futurism,” an answer to the rapid changes in civilisation 
and fall of values, a challenge to gullible adoration of machine.
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W POSZUKIWANIU NOWEGO SPOJRZENIA PROZA STANISŁAWY  
PRZYBYSZEWSKIEJ MIĘDZY AWANGARDĄ A MODERNIZMEM  

WERNAKULARNYM 

Tandetne wytwory rewolucjonistki?

Pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku Anna Bojarska w taki oto sposób tłu-
maczyła powody triumfalnego (choć krótkotrwałego) powrotu Stanisławy Przyby-
szewskiej do obiegu literackiego:

Połączenie dorobku pisarskiego, który w pewnym momencie – w kilkadziesiąt lat po śmierci au-
torki – zaczął nagle budzić zainteresowanie, podziw, sensację, z czytankowym schematem tragicznego 
życia nie rozpoznanego geniusza nieoczekiwanie okazało się atrakcyjne 1.

Przyczynił się do tego niewątpliwie sukces teatralnej adaptacji Sprawy Dantona 
w reżyserii Andrzeja Wajdy (1975), a następnie jego filmowej wersji z 1984 roku, 
z Gérardem Depardieu w roli Robespierre’a. Nobilitowana dzięki wybitnym dziełom 
uznanego reżysera, nazwana przez niego „skarbem nieodkrytym”, Przybyszewska 
postawiona została w jednym szeregu z najwybitniejszymi polskimi dramatopisa-
rzami: Różewiczem, Mrożkiem, Gombrowiczem. Również 3-tomowa edycja jej listów 
(wydawanych w opracowaniu Tomasza Lewandowskiego w latach 1978–1985) 2 oraz 
wspaniałe fragmenty Transgresji Marii Janion, poświęcone Przybyszewskiej 3, po-
kazywały ją jako osobowość wyjątkową, złożoną, skonfliktowaną wewnętrznie, 
samotnie dźwigającą ciężar swoich wyborów życiowych i artystycznych. Tak oto 
utrwalił się wizerunek „genialnej, choć zapomnianej córki smutnego szatana” 4, 
wielkiej dramatopisarki o złamanym (w znacznej mierze przez własnego ojca oraz 

1 A. B o j a r s k a, Andrée Lynne. (Proza Stanisławy Przybyszewskiej). „Przegląd Humanistyczny” 
1978, nr 11, s. 101.

2 S. P r z y b y s z e w s k a, Listy. Oprac., wstęp, przypisy T. L e w a n d o w s k i. T. 1–3. Gdańsk 
1978–1985. Do pozycji tej odsyłam skrótem L. Pierwsza liczba po skrócie, po łączniku, wskazuje 
tom, następna – stronicę. 

 Korespondencja Przybyszewskiej (przedstawiona w wyborze) okazała się również atrakcyjna dla 
czytelnika zagranicznego – zob. J. K o s i c k a, D. G e r o u l d, A Life of Solitude. Stanisława Przy-
byszewska: a Biographical Study with Selected Letters. Evanstone, Ill., 1989 (wyd. 1: 1986).

3 M. J a n i o n, Pleśń i rdza. W zb.: Transgresje. T. 3: Osoby. Wybór, oprac., red. M. J a n i o n, 
S. R o s i e k. Gdańsk 1984.

4 Nawiązuję do tytułu popularnej, zbeletryzowanej biografii pisarki pióra K. K o l i ń s k i e j  (Córka 
smutnego szatana. Warszawa 1993), powstałej, co prawda, nieco później, ale wyrosłej z tej samej 
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uwarunkowania ekonomiczne) życiorysie – wizerunek atrakcyjny z różnych powo-
dów zarówno w obiegu wysokoartystycznym, jak i popularnym.

Wśród materiałów pozostawionych przez Przybyszewską i przechowywanych 
przez poznański oddział Archiwum PAN 5 nie odnajdziemy jednak żadnych więcej 
prób dramatycznych, lecz wyłącznie prozę – dłuższe i krótsze nowele, powieści 
i mikropowieści, najczęściej nieukończone i o tematyce współczesnej, z dominują-
cymi wątkami romansowym oraz sensacyjnym. W utworach tych pojawiają się 
postaci Nowych Kobiet i Nowych Mężczyzn, ukazane na tle typowych dla nowocze-
sności przestrzeni miast: ulic, po których mkną pierwsze samochody, hotelowych 
pokoi, sal balowych, dancingów, willi i biur. Ekstrawagancko brzmiące imiona: 
Luko (tak naprawdę: Charles Karsen), Nina, Eda, Lu, Charlie, Cara, Zand, świat 
wielkich pieniędzy, sztuki, ambicjonalnych walk, intryg, spektakularnych bankructw 
i melodramatycznych zdarzeń. Te literackie próbki wydają się tak dalekie od szla-
chetnej wzniosłości rewolucyjnych dramatów, jak grafomańska pisanina różni się 
od arcydzieła, toteż przy ich odkrywaniu towarzyszył badaczom pewien rodzaj 
rozczarowania. 

Bojarska określiła to wprost: owe krótkie formy prozatorskie „trącą szmirą”, 
mimo iż kompozycja i fabuła są dopracowane, a przesłanie dalekie jest od konser-
watyzmu (i konformizmu) literatury masowej. Najwyraźniej Przybyszewska popeł-
niła „błąd w sztuce”: po pierwsze, przykrawając swój talent buntowniczki literackiej 
do gustów epoki, po drugie – eliminując ze swoich utworów prawdziwe życie, o któ-
rym pisarka dowiadywała się z gazet i powieścideł wydawanych w popularnej serii 
Tauchnitza. W efekcie powstały dzieła niewiarygodne (jak kopie kopii) i pretensjo-
nalne, bo próbujące usilnie stać się czymś więcej niż literaturą masową. To brak 
swobody twórczej zmusił Przybyszewską, żyjącą z dala od literacko-towarzyskich 
sieci wpływów, do produkowania „okaleczonych” i sfałszowanych fabuł, które nada-
wałyby się (jej zdaniem) do publikacji 6.

Nieco inaczej widziała to Ewa Graczyk, która choć zgodziła się z Bojarską 
w ocenie wpływu „hollywoodzkiej wyobraźni” na kształt prozy Przybyszewskiej, to 
jednak przyczyny jej fiaska artystycznego upatrywała raczej w pełnej sprzeczności 
osobowości pisarskiej niż tylko w ekonomiczno-środowiskowych barierach. Totalny 
model literatury projektowany przez autorkę Sprawy Dantona – chłód emocjonalny, 
nadludzka wielkość, racjonalność, geometryczna czy wręcz mechaniczna precyzja 
formy – wyraźnie kontrastują z romansowymi schematami fabularnymi utworów 
prozatorskich oraz pragnień, jakie one skrywają. Badaczka pyta retorycznie: 

Jak ustosunkować się do złego gustu tych marzeń, do ich „warstwy kuchennej”, warstwy wyobraź-
ni popularnej, masowej? [...] Co zrobić z „biurówką”, która w Przybyszewskiej niewątpliwie tkwiła? 7

fascynacji owym „czytankowym”, tj. melodramatycznym schematem życia Przybyszewskiej, o któ-
rym wspomina Bojarska. 

5 Materiały Stanisławy Przybyszewskiej zostały przekazane przez Stanisława Helsztyńskiego Polskiej 
Akademii Nauk i obecnie znajdują się w poznańskim oddziale tej instytucji. Kilka lat temu materiały 
pisarki wyodrębniono ze spuścizny Helsztyńskiego i oznaczono sygnaturą (PAN P-III-52 a). 

6 B o j a r s k a, op. cit., s. 107. Autorka wyraźnie podkreśla ekonomiczne tło konfliktu między poten-
cjałem artystycznym Przybyszewskiej a „horyzontem oczekiwań” ówczesnego czytelnika (czytelnicz-
ki) prasy popularnej oraz wydawcy. 

7 E. G r a c z y k, Ćma. O Stanisławie Przybyszewskiej. Warszawa 1994, s. 136–137. To pogardliwe 
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Istotnie, proza ta może rozczarowywać, zwłaszcza czytelników spodziewających 
się odnaleźć w niej mroczną głębię i tragizm dzieł Kafki, z którym Przybyszewska 
bywała zresztą zestawiana. Pytanie o to, dlaczego polska pisarka nie stworzyła 
czegoś podobnego do znakomitej prozy autora Procesu, pojawia się na marginesach 
Transgresji 8. Taki sposób patrzenia na nowele i mikropowieści Przybyszewskiej nie 
jest bezpodstawny i znajduje potwierdzenie również w wypowiedziach jej samej – 
zachęcała ona wręcz do krytycznej oceny jej utworów prozatorskich jako nieudanych 
błahostek. Wielokrotnie wyrażała w listach lekceważenie zarówno dla formy opo-
wiadania, jak i jego miłosnej lub kryminalnej fabuły. Czy nie powinniśmy jednak 
być bardziej podejrzliwi wobec autorskich gier Przybyszewskiej, która zmagania 
z owymi „błahostkami” uczyniła w pewnym momencie idée fixe swojego pisarstwa? 
Może więc motyw niechęci do przeklętego gatunku short story, obsesyjnie powra-
cający nie tylko w listach, ale i w autotematycznych fragmentach samych opowia-
dań, jest świadectwem literackiej walki o „formę”, nie zaś obojętności pisarki wobec 
sztuki prozatorskiej?

W tekście „Święty Charlie Chaplin” Lena Magnone zwróciła uwagę na fascyna-
cję Przybyszewskiej zarówno przedwojennym kinem awangardowym (niemieckim 
i radzieckim ekspresjonizmem), jak i wczesnymi hollywoodzkimi superprodukcjami. 
Przekonująco pokazała głębokie i twórcze związki między poetyką utworów proza-
torskich Przybyszewskiej a poetyką filmów noir 9. Jeśli za pomocą tego klucza 
„przeczytamy jej nowele i powieści, zwłaszcza te o tematyce współczesnej, traktując 
rozbudowane opisy gwałtownych emocji i monologi wewnętrzne jako rodzaj party-
tury dla aktora, ze zwykle rzadkimi – tak rzadkimi jak plansze w niemym kinie – 

określenie „biurówka” pochodzi od samej pisarki. Natomiast badaczka motywuje porażkę projektu 
artystycznego autorki Sprawy Dantona wielopoziomowo: klasowo, biograficznie (i genderowo), 
geopolitycznie oraz artystycznie, widząc przyczyny jej niepowodzenia w zarzucanym jej z pozycji 
nowoczesnych anachronizmie. Przybyszewską identyfikowano bowiem z młodopolszczyzną, mimo 
iż pisarka akcentowała na różne sposoby swój negatywny stosunek do literackiego dziedzictwa 
ojca, niemniej uwikłana w dialog krytyczny z młodopolskim ekspresjonizmem wciąż w pewnym 
sensie „cytowała” minioną epokę. 

8 Paralelę między Przybyszewską a Kafką dostrzega K. N o w o s i e l s k i  (Walenie do bram. W zb.: 
Transgresje, t. 3, s. 135). Rozwinęłam ten wątek w tekście Literackie maszyny Franza Kafki i Sta-
nisławy Przybyszewskiej („Mały Format” 2018, nr 1. Na stronie: http://malyformat.com/2018/01/
literackie-maszyny-franza-kafki-stanislawy-przybyszewskiej/ ádata dostępu: 24 VII 2018ñ).

 Z powodu tych trudności w ocenie wartości literackiej prozatorskiego dorobku S. P r z y b y s z e w-
s k i e j  wydaje mi się, że publikacja jej noweli i opowiadań w tomie Cyrograf na własnej skórze 
i inne opowiadania (Gdańsk 2015), opracowana przez zespół edytorski pod kierunkiem D. B i n-
k o w s k i e j, powinna jednak zostać opatrzona jakimś komentarzem krytycznym. Trudno bowiem 
bezdyskusyjnie zgodzić się z twierdzeniami, formułowanymi w wydawniczej notce znajdującej się 
na odwrocie książki, mówiącymi o tym, że: „skrzące się erudycją i niezwykle wnikliwe psycholo-
gicznie” opowiadania Przybyszewskiej, „przemawiając własnym głosem literackim”, pozwolą jej 
wyjść „z cienia sławnego ojca” i dowieść, że „niesłusznie skazano ją na zapomnienie”. Ostentacyj-
nie sztuczne, „splagiatowane”, elitarno-masowe opowiadania Przybyszewskiej nie bronią się same, 
wymagają pewnego klucza lekturowego.

9 L. M a g n o n e, „Święty Charlie Chaplin”. Wpływ doświadczeń kinematograficznych na prozę Sta-
nisławy Przybyszewskiej. W zb.: Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec proble-
mów literackich, społecznych i politycznych lat 1914–1944/45. Red. G. B o r k o w s k a, I. B o-
r u s z k o w s k a, K. N a d a n a - S o k o ł o w s k a. Warszawa 2017.
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partiami dialogowymi, okazują się one precyzyjnie skonstruowanymi scenariusza-
mi” 10. Powtarzające się schematy fabularne i kompozycyjne rozwiązania, sposób 
szkicowania sylwetek postaci, budowania określonej atmosfery, a także kadrowania 
poszczególnych scen (gra światłem i cieniem, typowe przestrzenie, łączenie realizmu 
z projekcjami psychiki) świadczą o świadomym zapożyczaniu się pisarki zarówno 
w sferze wysokiej sztuki, jak i popkultury. 

Prozie Przybyszewskiej – twierdzi Magnone – odmawiano artystycznej wartości, 
ponieważ oceniano ją z punktu widzenia kryteriów autonomicznej sztuki wysokie-
go modernizmu 11. Tymczasem warto i należy spojrzeć na nie z perspektywy mo-
dernizmu wernakularnego (pojęcie Miriam Bratu Hansen), polegającego na łączeniu 
obiegów wysoko- i niskoartystycznych, by stworzyć adekwatny język zmieniających 
się czasów, który pozwoli jednak „na odzwierciedlanie, odrzucanie, dezawuowanie, 
przekształcanie oraz negocjowanie traumatycznego wpływu nowoczesności” 12. 
Najwyraźniej Przybyszewska uznała, że ludzki i zarazem nie-ludzki wymiar epoki 
mas i maszyn, gwałtownych napięć politycznych i rosnącego w siłę pieniądza lepiej 
wyrazić mogły ruchome, choć nieme obrazy, które jednocześnie wzbudzały w od-
biorcach śmiech i grozę. Filmowy fenomen uwielbianego przez nią Charliego Cha-
plina – błazna, komedianta i bohatera głęboko tragicznego zarazem – najlepiej 
pokazywał ową dwukodowość dzieła wernakularnego 13.

Jeśli więc Przybyszewskiej-prozatorce chodziło o uzyskanie efektu wernakular-
ności, to znaczy, że ów wyczuwalny „błąd w sztuce” był zamierzony, a skaza – świa-
domym, choć może ironicznym, działaniem? Jej proza miała być jak nowoczesność, 
której narodziny bacznie obserwowała: ostentacyjnie sztuczna i monumentalnie 
melodramatyczna, nie zaś realistyczna czy tragicznie wzniosła. 

Niewykluczone zatem, że dzieła prozatorskie pełniły w życiu twórczym Przyby-
szewskiej inną funkcję, niż się im przyznaje. Wbrew temu, co sugerowała Bojarska, 
nie były one wcale „produktami” przeznaczonymi na sprzedaż, lecz raczej polem do 
przeprowadzania ćwiczeń warsztatowych oraz szerzej zakrojonych eksperymentów. 
Ich cel stanowiło wypracowanie przez Przybyszewską takiej formy narracji, która 
odpowiadałaby jej osobliwemu (i zarazem hipernowoczesnemu) sposobowi patrze-
nia na świat i psychikę ludzką. W tym sensie utwory te nie były w ogóle dziełami 
w tradycyjnym rozumieniu – a więc zamkniętymi, dopracowanymi, skończonymi 
całościami, obiektami sztuki przeznaczonymi do kontemplacji. Świadczyłoby to, że 

10 Ibidem, s. 345
11 Ibidem, s. 356.
12 M. B r a t u  H a n s e n, Masowe wytwarzanie doświadczenia zmysłowego. Klasyczne kino holly-

woodzkie jako modernizm wernakularny. Przeł. Ł. B i s k u p s k i  [i in.]. W zb.: Rekonfiguracje 
modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna. Red. T. M a j e w s k i. Warszawa 2009, s. 254. 
Autorka wykorzystuje tu istniejące słowo „wernakularny” w znaczeniu „natywny, swojski, rodzimy”, 
przekraczając jednak opozycję między tym, co w modernizmie lokalne, a tym, co globalne. Podkre-
śla ona w ten sposób znaczenie potocznego doświadczenia nowoczesności, które wytwarza estety-
kę modernizmu wernakularnego. W szerszym sensie wernakularność polega tu na celowym 
przenikaniu się obiegów sztuki wysokiej i popularnej, a także na łączeniu klasycznych form z no-
woczesnymi tematami.

13 Postać Chaplina może być tu symbolicznym miejscem, w którym wernakularność spotyka się 
z awangardą. Zob. P. S t r o ż e k, Charlie Chaplin – ikona awangardy. „Dialog” 2011, nr 9. 
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należy je czytać jako zarys nieukończonego (i samodzielnie przygotowywanego) 
projektu awangardowego – pokrewnego idei Jana Brzękowskiego powieści filmo-
wej 14 – który można by rozpatrywać w kontekście szerszego zjawiska w literaturze 
Dwudziestolecia, określonego przez Jerzego Kwiatkowskiego jako nurt nowatorskiej 
prozy sensacyjno-filmopodobnej 15.

Byłby to jednak projekt nie tylko nieukończony, ale i obciążony wysokim ryzy-
kiem artystycznym. Wydaje się, że Przybyszewska sama doskonale to wyczuwała: 
nie była zadowolona z rezultatów swojej pracy, nie rezygnowała wszakże z wytyczo-
nej sobie drogi. Nie nazwałabym tego porażką, lecz istotnie Przybyszewskiej nie 
udało się zrealizować w prozie swoich literackich zamiarów – czy dlatego, że zawiódł 
ją warsztat? Czy też raczej pogodzenie estetyki popularnej z projektem awangar-
dowym okazało się w praktyce niemożliwe? I czy kwestie genderowe były w jakikol-
wiek sposób uwikłane w te poszukiwania i zmagania artystyczne?

Od ćwiczenia stylistycznego do laboratorium nowej prozy

W liście do redaktora „Wiadomości Literackich” Mieczysława Grydzewskiego z ro- 
ku 1927 Stanisława Przybyszewska, młoda adeptka sztuki pisarskiej, przyznaje 
się otwarcie do swojej nieumiejętności tworzenia short stories (L-1 120), a także do 
niechęci wobec tej formy literackiej. Choć w wielu innych miejscach wypowiadała 
się z lekceważeniem o popularności samego gatunku, który w dobie ogromnego 
rozwoju prasy okazał się dla redaktorów świetnym biznesem, dla początkujących 
zaś autorów – albo przepustką do świata literatury, albo zaporą nie do przejścia, 
to jednocześnie zdawała sobie sprawę, że sztuka pisania opowiadań „wymaga tech-
niki wirtuoza” (L-1 120) 16. To właśnie ten ambiwalentny splot doskonałej intere-
sowności i warsztatowego mistrzostwa okazał się największym wyzwaniem na jej 
drodze rozwoju artystycznego. Przybyszewska nie lubi, nie chce i nie potrafi pisać 
opowiadań – i właśnie dlatego zaczyna to robić. W liście do Wacława Dziabaszew-
skiego czytamy:

Ponieważ jednak nie umiem pisać po ludzku opowiadań, więc wyznaczyłam sobie, jako robotę 
dodatkową, przygotowanie (oczywiście piśmiennie, atramentem, numerowane i spinane jak najsumien-
niejsza korespondencja handlowa) szkieletów noweli rozmaitych długości; tak aby materiał był ułożony 
w rozdziały, a treść każdego rozdziału najdokładniej podana. [L-1 325]

14 Zob. A. W ó j t o w i c z, Wśród „nowych możliwości”. Powieść awangardowa i film. W: Cogito i „sej-
smograf podświadomości”. Proza Pierwszej Awangardy. Lublin 2010.

15 J. K w i a t k o w s k i, Dwudziestolecie międzywojenne. Warszawa 2002, s. 271 n. Za reprezentują-
cą ten nurt Kwiatkowski uznał inspirowaną filmem twórczość A. Ważyka, B. Jasieńskiego, J. Kur-
ka, J. Brzękowskiego, a więc autorów związanych z Pierwszą Awangardą. Zob. też A. G i ż y c k i, 
Awangarda wobec kina. Film w kręgu polskiej awangardy artystycznej Dwudziestolecia międzywo-
jennego. Warszawa 1996. 

16 Wątek ten pojawia się również w postaci autotematycznych, ironicznych wtrąceń w niektórych 
opowiadaniach: „O wytęsknione kwiaty paproci, o niedosiężne szczyty, klucze wy srebrne do sło-
necznego raju, gdzie krew serdeczną stylografu na czeki się przetwarza – short stories, nie ma co 
prawda, lecz każdy gryzipiórek o was marzy – jesteście właściwie nie kluczem, lecz zręcznie ukry-
tą zaporą z kolczastego drutu, wynalazkiem redaktorów, którzy w was znaleźli nareszcie skutecz-
ny środek ochrony od szturmującej, głodnej młodzieży” (S. P r z y b y s z e w s k a, Pan En. W: Cyro-
graf na własnej skórze i inne opowiadania, s. 79).
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Przybyszewska męczy się i trudzi, z biegiem czasu twórczość prozatorska 
staje się dla niej najważniejszym testem jej umiejętności pisania. Zwierzając się 
ze swoich kłopotów z formą, często swoje zmagania przedstawia autoironicznie 
jako fizyczną walkę z potworem: „bestia rozpuchła się po horyzont, żre dzień po 
dniu pracy, wykręca mi rękę [...] i bardzo, bardzo gruntownie rozprasowuje moje 
wysokie o sobie mniemanie” (L-1 326). Wielotygodniowej harówce nad literackim 
przygotowaniem wybranego „szkieleciku” towarzyszy uczucie „intensywnie cno-
tliwej nieprzyjemności” (L-1 327), nieprzyjemności, dodajmy, bezinteresownej: 
poza nie przyjętym przez Grydzewskiego fragmentem powieści Asymptoty, Przy-
byszewska nie wysyła nigdzie swoich prozatorskich tekstów, nie przestając ich 
jednak pisać. W ten sposób bowiem – jak uzasadniała – utrzymuje się ona w sta-
nie „czuwania”, swoistego rozgrzania intelektualnego przed przystąpieniem do 
komponowania dłuższych form (L-1 375). Przybyszewska przyjmuje w procesie 
twórczym postawę klasyka – o którym pisali Henry Peyre czy Ryszard Przybyl-
ski 17 – a więc kogoś, kto metodycznie dąży do zapanowania nad materią za po-
mocą wypracowanej konstrukcji, kto sam narzuca sobie ograniczenia, ceni trud 
oczyszczania, doskonalenia formy. Jest w tym zapewne mieszanina uległości 
i ambicji, skromności i dumy. Autorka Sprawy Dantona zgodziłaby się z twierdze-
niem Paula Valéry’ego: 

We wszystkich sztukach, gdzie materia sama przez się nie stawia wyraźnego oporu, prawdziwi 
artyści czują niebezpieczeństwo i nudę nadmiernej łatwości á...ñ. Doznają niepokoju o trwałość tego, 
co tak mało ich kosztuje i co się rozwija tak łatwo 18. 

Dlatego też Przybyszewska wykonuje szereg ćwiczeń narracyjnych, tworząc 
schematy fabularne lub – jak twierdzi Magnone – „scenariusze filmowe”. Z listu 
do Iwi wiemy, że w 1930 roku ma tych „szkieletów” ponad 20. Wykorzystuje przy 
tym całkiem świadomie technikę przepisywania istniejących fabuł – zarówno fil-
mowych, zaczerpniętych z kina awangardowego oraz popularnego, jak i literackich. 
Przybyszewska wprost mówi o „kompleksie plagiatorskim”, ujawniającym się 
zwłaszcza wobec tekstów ojca. Definiuje ów kompleks w ironiczny sposób albo za 
pomocą metafory kulinarnej „łakomienia się na niedowarzone produkty cudzej 

17 H. P e y r e, Co to jest klasycyzm? Przeł., posł. M. Ż u r o w s k i. Warszawa 1982. – R. P r z y b y l-
s k i, To jest klasycyzm. Warszawa 1978. O nowoczesnym klasycyzmie Przybyszewskiej jako wybra- 
nej przez nią poetyce samoograniczenia i „dysocjacji” pisałam w pracy Stanisława Przybyszew- 
ska i nie-ludzka literatura (w: Arachne i Atena. Literatura, polityka i kobiecy klasycyzm. Kraków 
2017).

18 Cyt. za: P e y r e, op. cit., s. 123. Klasycyzm jest tu tym istotniejszym tropem, że również B r a t u 
H a n s e n  (op. cit., s. 240–242) pisze o typowym dla modernizmu wernakularnego połączeniu 
klasycznej, dopracowanej formy z konwencjami popularnymi i nowoczesną tematyką, które dopro-
wadziło do powstania kanonicznego wzorca filmu hollywoodzkiego. Co więcej, badaczka pokazuje, 
że ta klasyczna forma obrazowania (zwłaszcza zasada ciągłości montażowej, a także sposób kadro-
wania przestrzeni czy wykorzystywania emocji) została przyswojona przez reżyserów kina rewolu-
cyjnego: „kino rosyjskie stało się kinem sowieckim, przechodząc przez proces amerykanizacji”. 
W tej przedziwnej fascynacji radzieckich twórców gatunkami niskimi i „filmowymi wątkami rodem 
z literatury brukowej” (W. Szkłowski) dopatrywano się przewrotnego ataku lewicowej awangardy 
na ideał „sztuki wysokiej”. 
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kuchni” (L-1 328) 19, albo jako „nieprzezwyciężoną libido w stosunku do niedocią-
gniętych tematów” (L-1 325) 20, drażni ją bowiem literackie „partactwo”:

Gdy natrafię na powieść lub nowelę, zawierającą myśl lub motyw, do którego autor nie dorósł, 
który przez głupotę pominął lub wypaczył – wtedy trudno mi się wstrzymać od przebudowania danej 
rzeczy. [L-1 325]

Swój kompleks plagiatorski Przybyszewska nazywa dalej imieniem Thei von 
Harbou (L-1 325) 21 – niemieckiej scenarzystki filmowej, żony Fritza Langa – która 
chwalona była przez polskich awangardystów za literackie, nie „faktograficzne” 
podejście do scenariusza filmowego. Tak to ujmował Anatol Stern:

Biegunowo innej metody trzyma się Thea von Harbou. Scenariusze jej czyta się jak powieści. Au-
torka nie ogranicza się do opisu faktów, ale stara się odtworzyć atmosferę sceny – stworzyć nastrój – 
ucieka się częstokroć do środków literackiego impresjonizmu 22. 

Jednak dla Przybyszewskiej otwarta i bezpośrednia identyfikacja własnej twór-
czości z remake’owymi praktykami scenarzystki Langa, określanej przez nią wprost 
jako „idiotka”, ma inny, niewątpliwie autoironiczny charakter. Nie chodzi jej o osią-
gnięcie efektu psychologicznej bądź emocjonalnej prawdy, to raczej kategoria 
ostentacyjnego monumentalizmu czy melodramatyzmu, po jaką najchętniej sięga-
ła Harbou, jak również sama metoda plagiatu wydaje jej się ciekawa. Przepisywanie 
cudzych tekstów jest dla Przybyszewskiej celową strategią „tworzenia przez prze-
tworzenie”, która uchyla pytanie (lub inaczej je stawia) o oryginalność i jej związek 
z doskonałością dzieła. Autorka Sprawy Dantona strategię tę stosuje kierując się 
nie tyle klasyczną zasadą emulacji 23, ile raczej zasadą kompilacji, montażu, która 
– jak twierdził Peter Bürger – jest główną cechą dzieła awangardowego 24. Idąc za 
tym badaczem, Jacob Wamberg odróżnia optymistyczno-utopijnych modernistów 
(reprezentujących rosyjski konstruktywizm, holenderski De Stijl czy funkcjonalizm 
Bauhausu) od przekornych antyutopistów awangardowych (dadaistów i surreali-
stów), którzy ironicznie podważają sensowność wszelkich zwartych konstrukcji. 

19 Przybyszewska jest świadoma, że są to produkty nieudane i niesmaczne, z których może powstać 
coś, co nie przestanie nosić na sobie skazy niższości: „wyszukany, afektowany, błahy nonsens”, 
pretensjonalne dzieło kiczu, zniekształcone w samej swojej genezie.

20 Przybyszewska używa przekornie języka psychoanalitycznego, ironicznie przekształcając to, co 
seksualne i nieświadome, w to, co literackie i świadome. Wydaje się, że o wiele bardziej interesują 
ją perwersje umysłu niż ciała.

21 Autorka Sprawy Dantona zapisuje jej imię z błędem (celowym?) jako „Trea von Harbou”. 
22 A. S t e r n, Scenariusz – kronika serca. W: Wspomnienia z Atlantydy. Warszawa 1959, s. 83. Waż-

ne jest również to, że Przybyszewska – w przeciwieństwie do Sterna czy Irzykowskiego – opowiada-
ła się raczej za utrzymaniem odrębnej specyfiki sztuki filmowej. Nie ceniła więc zabiegów upodob-
niających film do literatury (lub dramatu), chciała raczej literaturę „ufilmowić”.

23 To, co odróżniałoby klasyczną emulatio od awangardowej kompilacji, to stosunek do „źródła”: 
w pierwszym przypadku chodziłoby o rozwinięcie dzieła Mistrza, prześcignięcie go w sztuce pisar-
skiej, w drugim o anarchistyczny asamblaż skradzionych komuś fragmentów. Przybyszewska ma 
złożony stosunek do kopiowanych fabuł: czasem korzysta z najlepszych, częściej wszakże z naj-
gorszych wzorców, niektóre ceni, inne ją nudzą, jeszcze innymi wręcz gardzi. W efekcie jednak 
wydaje się, że dąży do połączenia klasycznej doskonałości z awangardowym montażem.

24 P. B ü r g e r, Teoria awangardy. Przeł. J. K i t a - H u b e r. Kraków 2006.
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„Zamiast kreacji ex-nihilo mamy tu raczej skłonność do interweniowania, zawłasz-
czania, komentowania”, zamiast koherentnej kompozycji – „mechaniczny asamblaż 
części, które znajdują się w maszynie” 25. Również polscy awangardyści zaintereso-
wani stworzeniem powieści filmowej czy powieści-scenariusza wskazywali na ko-
nieczność rozbicia kompozycji (zwłaszcza fabularnej, opartej na związkach przy-
czynowo-skutkowych) na poszczególne, luźno połączone ze sobą obrazy jako na 
najważniejszy obszar wytwarzania antymimetycznej, nowej sztuki 26.

W prozie Przybyszewskiej odnajdziemy obie wspomniane tu tendencje jedno-
cześnie: zarówno (awangardowy) montaż skradzionych motywów, jak i (konstruk-
tywistyczną) precyzję w sposobie budowania fabuły. Być może, wiara w sens połą-
czenia sprzecznych sił wytwórczych (de-kompozycji i re-kompozycji) stanowiłaby 
to, co odróżnia dzieło modernizmu wernakularnego od dzieła awangardowego, 
które wyrzeka się marzeń o ładzie i porządku? I być może to właśnie z powodu tego 
„zgrzytu” Bojarska zarzuciła pisarce brak konsekwencji artystycznej, która dopro-
wadziła do zderzenia „»dekobrycznego« przepychu irytująco sztucznej fabuły” 
z „nieoczekiwaną doskonałością wykonania” 27?

Postawa Przybyszewskiej wobec nowoczesności wydaje się nie mniej ambiwa-
lentna. Z jednej strony, pisarka nie ma co do niej złudzeń, jest krytyczną obserwa-
torką wczesnokapitalistycznej rzeczywistości, w której coraz większą przestrzeń 
zagarnia nacjonalizm i eksploatacyjna ekonomia kumulacji zysku. Z drugiej – po-
kłada wielkie nadzieje w technologicznym postępie. Można chyba powiedzieć, że 
Przybyszewską fascynuje i przeraża kulturowa maszyna nowoczesności, z której 
czerpać będzie, komponując swoje fabuły. Intryguje ją zaś przede wszystkim to, jak 
owa nowoczesność jest stwarzana i jak sama stwarza nowe formy myślenia, odczu-
wania i widzenia świata.

Spojrzenie kinematograficzne

Jak pisze wspomniany Jacob Wamberg, a za nim kuratorki wystawy Superorganizm. 
Awangarda i doświadczenie przyrody, nowoczesność opanowała prawdziwa fascy-
nacja zjawiskiem patrzenia. Od odkryć technologicznych, przez fizykę, chemię 
i medycynę, aż po filozoficzne i artystyczne projekty dojścia do tzw. czwartego 
wymiaru twórcy z początku XX wieku zainteresowani byli zarówno fizjologią wcie-
lonego widzenia, jak i psychologią percepcji. To w tym właśnie kontekście możemy 
połączyć ze sobą tak różne, a jednak skupione na podobnych problemach, zjawiska 
i tendencje awangardowe: poszukiwanie czystej optyki w Bauhausie, prace holen-

25 J. W a m b e r g, Wejście w drugą naturę. Technologia we wczesnym modernizmie i sztuce awangar-
dowej. W zb.: Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody (katalog wystawy). Red. 
A. J a c h, P. K u r c - M a j. Łódź 2017, s. 244, 246. Wydaje się więc, że modernizm wernakularny 
idzie w poprzek tego podziału, który tym silniej wskazuje na elitaryzm awangardy jako modelu 
estetyki, domagającej się nieustannie odróżnienia od wszystkiego innego. 

26 Zob. W ó j t o w i c z, op. cit., s. 215. Tendencja antyrealistyczna zaznacza się najsilniej w projekto-
wanym przez J. K u r k a  (Jak się pisze scenariusz filmowy. „Ilustrowany Kurier Filmowy” 1928) 
modelu powieści-scenariusza. Zasada kolażu prowadzi w pierwszej kolejności do zanegowania 
fabuły jako zbyt mimetycznego elementu kompozycji.

27 B o j a r s k a, op. cit., s. 118. Świadczyć to może raczej o tym, że Przybyszewska dążyła jednak do 
pogodzenia ze sobą klasycznej zasady emulatio z awangardową kompilacją. 
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derskiej grupy De Stijl (inspirowane badaniami chemicznymi Wilhelma Ostwalda, 
dotyczącymi harmonii barw), niemiecką szkołę Nowej Rzeczowości, symultaniczno-
-synestezyjną teorię Michaiła Matiuszyna ZOR–WIED (widzieć–wiedzieć), a także 
powszechną fascynację ruchem i rzeźbą kinetyczną 28. 

Bratu Hansen, powołując się na znany esej Waltera Benjamina Dzieło sztuki 
w dobie reprodukcji technicznej, wskazuje na kwestie historii i ekonomii postrzegania 
zmysłowego jako kluczowe pole walki o znaczenie i doświadczenie nowoczesności:

Rozprzestrzenianie się technologii miejsko-przemysłowych, masowe zerwanie więzi społecznych 
(i płciowych), przejście do masowej konsumpcji pociągnęły za sobą procesy realnego zniszczenia i utra-
ty. Jednocześnie wykształciły one nowe sposoby organizacji widzenia i doświadczania zmysłowego, nowy 
stosunek do „rzeczy”, odmienne rodzaje doświadczenia mimetycznego, ekspresji, afektywności, czaso-
wości i refleksyjności 29.

Dla Przybyszewskiej również jej własne problemy z „produkcją prozy” dotyczy-
ły zasadniczo kwestii widzenia – a więc tego wszystkiego, co wiąże się ze sposobem 
prowadzenia narracji. W trakcie pracy nad opowiadaniem Pasiphaë (która ma ją 
przygotować do podjęcia tematu procesu czarownic w powieści Labourd – rema- 
ke’u Il regno doloroso Przybyszewskiego) wyznaje: 

mój sposób pisania, choć się jako tako nakrywa z ogólnie przyjętym w formie dramatycznej – jest za-
sadniczo odmienny w beletrystyce od wszystkich, jakie znam. [...] 

Mam bowiem percepcję zjawisk psychologicznych zanadto oryginalną, a przede wszystkim za-
nadto ostrą. Widzę każdy impuls, każdą myśl, źródła każdego czynu na kilku płaszczyznach równo-
cześnie; i zbyt wyraźnie wiem, czym jest każda z tych płaszczyzn i jakie między nimi zachodzą związ-
ki. [L-1 375–376]

Można powiedzieć, że Przybyszewska posługuje się spojrzeniem kubistycznym, 
ogląda zjawiska psychiczne i fizyczne jednocześnie od wielu stron. Widzi je ostro 
(nazbyt ostro) i w ścisłym (nazbyt ścisłym) ze sobą połączeniu. O ile – według niej 
– inne dziedziny sztuki (w tym dramatopisarstwo) wypracowały już środki arty-
styczne do oddania owej symultaniczności patrzenia, o tyle literatura wciąż nie ma 
dla nich odpowiedniej formy narracji. W liście do Iwi z 1929 roku z trzeźwym au-
tokrytycyzmem stwierdza, że w prozie ma jeszcze wiele do poprawienia: „moja 
forma powieściowa nie dorównuje mojej (strasznie trudnej, poza tym z b y t  nowo-
czesnej) treści” (L-3 283). Przybyszewska przyznaje też niechętnie, że najbliżej 
byłoby jej do Proustowskiego wzorca prozy (niechętnie, bo Prousta szczerze nie 
znosiła), ale w przeciwieństwie do niego ona zmierza w stronę narracyjnego obiek-
tywizmu i depersonalizacji (nie zaś subiektywizmu i personalizacji).

Wydaje się, że Przybyszewska, podobnie jak choćby Władysław Strzemiński, 
chciała oprzeć sztukę prozatorską na „świadomości wzrokowej”, która prowadzi do 
stworzenia konstrukcji totalnej, absolutnej, rozumowej, zrównoważonej i uniwer-
salnej. Nigdy nie chodziło jej o mimetyzm, prawdziwe przedstawianie rzeczywisto-
ści, lecz raczej o osiągnięcie takiego poziomu wglądu w postać czy zdarzenie, które 
zbliżałoby się do czystego, obiektywnego patrzenia przyrządu optycznego. To zaś 
wymagało od niej „pracy wprost matematycznej, czterech redakcji z mnóstwem 

28 Zob. P. K u r c - M a j, Wcielone widzenie. W zb.: Superorganizm.
29 B r a t u  H a n s e n, op. cit., s. 238.

I-3.indd   43 2018-09-06   10:18:20



ROZPRAWY I ARTYKUŁY44

brulionów do każdej, dyspozycji, podziałów czerwonym ołówkiem, etc.” (L-1 376). 
Istotnie, Przybyszewska pracuje jak maszyna – co czyniłoby jej metodę twórczą 
bliską ideom konstruktywistów czy suprematystów – ale jednocześnie, niczym 
hollywoodzka „Fabryka Snów”, taśmowo produkuje kolejne, łudząco podobne do 
siebie „scenariusze” swej prozy.

Ta analogia nie jest, oczywiście, przypadkowa – kino bardzo szybko stało się 
„metaforą modernistycznych dylematów poznawczych”, a rozwój filmu uświadomił 
ludziom sztuki „konieczność stworzenia formuły gatunku wpisującej się w horyzont 
oczekiwań współczesnego odbiorcy oraz umożliwiającej opisanie jego nowoczesnej 
kondycji” 30. Przybyszewska bardzo wcześnie zrozumiała, że nowoczesność będzie 
epoką ruchomego obrazu, a nowy sposób widzenia będzie wiązał się z wykształce-
niem innej wrażliwości wizualnej. Narzędziem tej zmiany stanie się zaś magiczny 
kintopp:

Byłam dni kilka temu w kintoppie (u Was się mówi podobno iluzjon) i jestem zbudowana. Wiesz, 
doprawdy jest w tym coś. (Może wyciągasz stąd fatalne wnioski co do stanu mojej kultury). Przede 
wszystkim: dramat głupi sam w sobie jak nóżka od stołu, zupełnie bez pretensji do sztuki, a więc nie 
pachnie atramentem ani kombinacjami myślowymi. Naiwne to, jak commedia dell’arte. Przedstawiają-
cy grają dobrze i znowuż w zgoła nieartystyczny sposób. A rzecz najważniejsza to to, że się n i c  n i e 
m ó w i. To nadaje przy szybkości akcji pewną wytworność nawet. No mówię ci, zachwycona jestem 
kintoppem. [L-1 42]

Ta wypowiedź z 1921 roku dowodzi świadomego wejścia w świat filmu jako 
ściśle określonej konwencji. Przybyszewska-kinomanka rozpoznaje naiwność kre-
owanej na oczach widzów iluzji, ale akceptuje ją jako celową formę kulturowej 
ekspresji. Sama zresztą przyznaje się do specyficznego osobistego i emocjonalnego 
sposobu odbioru filmu: „Jakże to lubię! Nie ma silniejszej przyjemności, jak podczas 
świetnie granej tragicznej sceny miąć w ręce program i ocierać spływające łzy” 
(L-1 250) 31. Przybyszewska daje się więc uwodzić filmowej fikcji, jednak najbardziej 
podoba jej się wytworne milczenie skontrastowane z dynamiką przewijających się 
obrazów. 

Nie zmieniło się to i później, w dobie udźwiękowiania produkcji, kiedy wprowa-
dzone zostały dłuższe partie dialogowe, mające na celu wywołanie wrażenia większej 
naturalności i realizmu. Przybyszewska pozostała zwolenniczką sztucznej ciszy, 
a nie mimetycznego naśladownictwa przez obraz filmowy. Choć zasadniczo w lite-
raturze sprzeciwiała się ekspresjonizmowi, w kinie – zarówno niemieckim, jak 
i radzieckim – docenia ten nowy rodzaj wrażliwości. Skrót naładowany symbolicz-
nym znaczeniem, czyjeś doznanie zamknięte w doskonale zrobionej mikroformie, 

30 W ó j t o w i c z, op. cit., s. 191. W tym sensie nie ma różnicy między Przybyszewską a dążeniami 
awangardystów – uznają oni (w geście niejako bezinteresownym) konieczność wypracowania przez 
artystów formy mówienia adekwatnej względem doświadczeń nowoczesnego odbiorcy.

31 To właśnie afektywne podejście Przybyszewskiej do iluzji kinowej upodobnia ją – zdaniem Magno-
ne – do panien sklepowych opisanych przez S. K r a c a u e r a  (Panny sklepowe idą do kina. Przeł. 
M. K a r k o w s k a. W zb.: Rekonfiguracje modernizmu). Z drugiej strony, badaczka słusznie zauwa-
ża zasadniczą odmienność stylu odbioru filmów (nawet tych popularnych), ironiczny krytycyzm 
Przybyszewskiej wobec konwencji filmu amerykańskiego, powodujący, że nie można jej gustu uznać 
za popularny. W ciemnej sali kinowej pisarka nigdy nie doznaje uczucia wspólnoty z innymi wi-
dzami. 
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mówienie obrazami, nie pojęciami 32. W tym sensie Przybyszewska myślała o filmie 
tak samo jak Tadeusz Peiper, który odrzucał kryterium mimetyczności na rzecz 
„ekranowości” 33. Nie epicki opis, lecz sekwencja obrazów, nie realistyczny detal, 
lecz abstrakcyjny lub ekspresyjny skrót. Estetyka filmu wydała się Przybyszew-
skiej – podobnie zresztą jak awangardystom – językiem nadchodzącej przyszłości. 
W roku 1931 w liście do niemieckiego tłumacza Josepha Heinza Mischela z wła-
ściwą sobie nonszalancją pisała: „od czasu, gdy porównałam film ze sceną i nad 
tym porównaniem się troszkę zastanawiałam – przestałam scenę traktować poważ-
nie” (L-2 385). 

Przybyszewska nie jest jednak nigdy konsekwentnie awangardowa, raczej 
zgodnie z poetyką modernizmu wernakularnego dąży do przemieszania, połączenia 
sprzecznych porządków estetycznych czy zasad kompozycyjnych. Toteż w przedziw-
ny sposób w jej prozie wizyjność sąsiaduje z nadmierną, zbyt drobiazgową opiso-
wością, rzeczywistość z koszmarem sennym lub halucynacją.

Spójrzmy na dwie sceny z Asymptot  34 – najbardziej filmowej z powieści Przy-
byszewskiej – które muszę bardziej opowiedzieć, niż zacytować ze względu na kil-
kustronicową rozwlekłość. Pierwsza z nich to przypadkowe spotkanie trójkąta ro-
mansowego. André i Luko (Charles) zajęci są rozmową o Bernanosie (rozmowy 
o sztuce, literaturze są częstym motywem dialogów protagonistów). Nina siedzi 
z nimi przy jednym stole. Nagle przysuwa platynową bransoletkę do srebrnej ły-
żeczki, aż metal ociera się o metal. 

Zaabsorbowana całkowicie patrzyła przez chwilę na martwe – pozornie – zestawienie; potem – zdję-
ła ruchem dziwacznie rozmyślnym pierścień z wielkim opalem, oprawnym w matową platynę, by go 
przyłożyć do pierwotnej kombinacji. [A-1 211] 

Dokłada jeszcze kolejny element – złotą zapalniczkę, i przygląda się jak zahip-
notyzowana tej grze obrazów. 

Myśl jej, opuściwszy pośrednią drogę pojęć i abstrakcji, znalazła sobie najprostszą linię lotu: wy-
obrażenia wizualne. [...] widziała wielką płytę stalową, ujętą w ramę jawnie ołowianą. W płytę wpusz-
czono nieregularnie mniejsze płytki miedzi, tworzące rodzaj chaotycznego, barbarzyńskiego ornamentu... 
[A-1 212] 35 

Wreszcie przed oczami Niny rozpościera się istna orgia materii zamkniętej 
w geometrycznych kształtach: srebrnych trójkątów, poprzecinanych liniami z pla-
tyny, usianych plamkami z cyny. Ta senna wizja przywodzi jej na myśl kształt 
własnych piersi – metal, klejnoty, ciało, znowu stożki. „Dziwaczny głód metali 

32 Opozycji obrazu i pojęcia używał A. S t e r n  (Polska „Myszeis” kinematograficzna. Uwagi o naszych 
reżyserach, scenarzystach, aktorach i krytykach filmowych. W: Wspomnienia z Atlantydy, s. 152).

33 T. P e i p e r, Autonomia ekranu. W: Tędy. – Nowe usta. Kraków 1972, s. 228.
34 Archiwum PAN. Oddział w Poznaniu. Mpis, sygn. PAN P-III-52 a, teczki 21–22 (teczka 21 zawiera 

cz. 1, teczka 22 – cz. 2). Do cytatów z Asymptot odsyłam skrótem A. Pierwsza liczba po skrócie, po 
łączniku, wskazuje część, następna – stronicę maszynopisu. 

35 Podobna geometryczna halucynacja znalazła się w powieści i scenariuszu J. B r z ę k o w s k i e g o 
Kobieta i koła z 1931 roku. W Asymptotach matematyczna wyobraźnia odgrywa rolę istotnego 
czynnika estetycznego, podobnie jak wiszące na ścianach mieszkań reprodukcje obrazów Kandin-
sky’ego. 
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zniknął bez śladu. Nina widziała – a raczej przeżywała – teraz siebie samą. [...] Myśl 
jej przekształciła się w wyobrażenie geometrycznego niemal kształtu” (A-1 213). 
Dziewczyna doświadcza czegoś w rodzaju ekstazy, orgiastycznego stanu dotknięcia 
jakiegoś absolutu, choć żaden z rozmawiających mężczyzn nie zauważa tego, co się 
z nią dzieje.

Druga ze scen to moment, gdy Luko (Charles) chce zemścić się na żonie Edzie 
za własne życiowe niepowodzenia i przypomina mu się miniatura z hermafrodytą, 
którą niegdyś kobieta mu podarowała. Wraz ze wspomnieniem nasila się „obraz 
pewien, przybierający stopniowo kontury ostre jak przedmiot widziany z zewnątrz 
[...]. Nie była to halucynacja – wiedział, że to tylko cień myśli podświadomej” (A-1 143). 

To, co sam mimo woli wywołał i wymodelował w powietrzu, było alegoryczną grupą, przypomina-
jącą nagrobki szlachty wiejskiej, niezgrabnie ciosane na niezmienny motyw. Widział siebie jako smu-
kłego rycerza – lecz w stroju sportowym do gry w golfa zamiast zbroi – stojącego z rozkraczonymi noga-
mi i – ten jeden szczegół nie zgadzał się z wzorem – z rękami dumnie wspartymi na biodrach – a pod 
każdą z dość oddalonych od siebie stóp miał lewka lub raczej lwicę. [A-1 143] 

Lwiczki zdychają, jedno oko mają otwarte i wzniesione błagalnie w stronę Luki. 
Ta groteskowa wizja pojawiająca się przed oczami bohatera za chwilę ustąpi miej-
sca obrazowi cierpiącego mikroba, którego bada w laboratorium jego żona-mikro-
biolożka, i to z nim mężczyzna zaczyna się silnie utożsamiać. Na koniec wracają do 
niego wspomnienia z okopów wojny: „jakieś kości, włosy, jelita i mięso zmieszane 
z gałganami i błotem”. Obok żywy, „żrący coś”, człowiek, koło niego „wzdęte zwłoki 
zatrutego szczurka” (A-1 146). „Nie otwierając ust – Charles zawył” (A-1 146). Po-
dobnych scen ukazujących męskie ataki histeryczne, spowodowane najczęściej 
traumą wojny, znajdziemy u Przybyszewskiej wiele. 

Owe wizyjne obrazy, które mogłyby funkcjonować jako samodzielne miniatury, 
niepostrzeżenie wkradają się w przeważnie realistyczny, nowoczesny świat tej pro-
zy, wytrącając fabułę z rytmu. Najczęściej wprowadzają efekt obcości, dziwności, 
groteskowości czy niesamowitości w znaczeniu Freudowskim. Sposób, w jaki są 
one komponowane, wskazuje wyraźnie na inspirację awangardową poetyką filmu. 
Przybyszewska posługuje się w nich techniką przenikania obrazów – chwytem 
używanym początkowo do „budowania nastroju grozy i niesamowitości”, który 
„u progu lat 20. za sprawą Louisa Delluca stał się środkiem umożliwiającym uka-
zanie dotychczas niemożliwych do przedstawienia: »ukrytych myśli bohaterów [...]«”, 
stanów, lęków, wspomnień, przeczuć 36. Sięgnięcie po taką stylistykę zakłada od-
wołanie się do kompetencji odbiorcy nie tylko obdarzonego wyobraźnią czy wrażli-
wością wizualną, ale również obeznanego z określonymi konwencjami i technikami 
filmowymi. 

Pisarka wykorzystuje przy tym dwie filmowe zasady komponowania: regułę 
podobieństwa (i przekształcania się jednej formy w drugą) – w pierwszym fragmen-
cie, oraz asocjacji (łączenia ze sobą odległych wyobrażeń) – w drugim. Powstaje 
specyficzny efekt symultaniczności: choć obrazy następują płynnie po sobie, raczej 
przechodzą jedne w drugie, przenikają się nawzajem, istnieją równocześnie wzglę-
dem rzeczywistości obiektywnej, w której dzieje się coś innego. Oprócz XX-wiecz-

36 W ó j t o w i c z, op. cit., s. 208.
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nego malarstwa modernistycznego, z którym Przybyszewska była zaznajomiona 
(także dzięki matce malarce), to właśnie estetyka filmowa stanowiła dla niej naj-
ważniejsze źródło inspiracji do narracyjnych i technicznych eksperymentów z sy-
multanicznością. 

Nie dość masowa, nie dość awangardowa (nie dość kobieca?)

Kazimiera Ingdahl słusznie, moim zdaniem, polemizuje z tezą o osobności Przyby-
szewskiej na mapie polskiego Dwudziestolecia, łącząc pisarkę z szerokim nurtem 
europejskiego modernizmu. Badaczka ma tu na myśli dążenie do zniesienia opo-
zycji między życiem a sztuką, jak też radykalny postulat uczynienia własnego 
ciała swoistym terenem do przeprowadzania eksperymentów artystycznych 37. 
A jednak w jakiś dziwny sposób język, jakim posługuje się Przybyszewska, wydaje 
się nienowoczesny czy raczej anachroniczny 38. Jej proza nie przypomina prowoka-
cyjnie ironicznych i graficznie zdekomponowanych, awangardowych powieści Jana 
Brzękowskiego (choćby Bankructwa Profesora Muellera), nie będąc jednocześnie 
literaturą popularną, którą chciałyby się zaczytywać stenotypistki i kucharki. Ta 
niekonsekwencja wynika częściowo z tego, że, mimo ostentacyjnej sztuczności 
przejawiającej się choćby w partiach dialogowych i języku, autorka Asymptot nie 
odrzuciła zupełnie realizmu i fabularności – chciała zachować literacką wartość 
detalu, materialnego konkretu oraz znaczenia samej opowieści o losach swoich 
bohaterów. Jej stosunek do postaci był jednak również naznaczony ambiwalencją. 
W liście do Iwi żali się: „Dlaczego ja nie potrafię, kiedy piszę powieść albo nowelę, 
traktować jej poważnie? Jeśli czytam to, co napisałam, to po każdej stronie poły-
skuje to samo, cyniczno-apologetyczny uśmiech [...]” (L-3 125). Z biegiem czasu to 
się nieco zmienia, ale zawsze przy czytaniu prozy Przybyszewskiej wyczuwa się 
odautorski dystans wobec kreowanej fikcji: nie tyle ironiczny, ile cyniczny właśnie. 
W efekcie wydaje się, że w stosunku do opowiadanej historii stać jej narratorów co 
najwyżej na złośliwą drwinę lub śmiertelną powagę, nigdy zaś na szczery humor.

Być może, dlatego bohaterowie tej prozy wydają się tak „płascy” i tak uparcie 
nowocześni. Zwłaszcza kobiety przypominają, z jednej strony, modernistyczne fi-
gury na płótnach Tamary Łempickiej, z drugiej – mechaniczne femmes fatales 
z nielubianego przez Przybyszewską Metropolis Langa. To self-made women, obda-
rzone rysem arystokratyzmu. Są monumentalne, zawsze piekielnie inteligentne, 
piękne i silne, niezależne, niewzruszalne, niczym starożytne boginie-dziewice prze-
niesione w czasy stalowych maszyn. Naukowczynie, artystki, bizneswomen, steno-
typistki, ekskluzywne kurtyzany, pisarki – swoją nowoczesnością imponują męż-
czyznom, którzy, choć zwykle równie racjonalni, nowocześni i ascetyczni, nazna-
czeni są piętnem tragicznego zranienia. Doświadczenie pierwszej wojny (lub, jak 
w utworach historycznych, innej, podobnej formy masowej przemocy) oraz fizycznej 

37 K. I n g d a h l, A Gnostic Tragedy. A Study in Stanisława Przybyszewska’s Aesthetics and Works. 
Stockholm 1997.

38 Co ciekawe, jedyne wydane przed 2015 rokiem opowiadanie Przybyszewskiej – Ostatnie noce ven-
tôse’a – spotkało się właśnie z negatywnym przyjęciem krytyki, która zarzuciła autorce uprawianie 
stylistycznej „młodopolszczyzny”.
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eksploatacji człowieka w dobie wczesnego kapitalizmu wytwarza histerycznych 
mężczyzn i opancerzone kobiety, próbujących przeciwstawić się (na próżno) nędzy 
wszystkiego, co żyje. 

Motywem fabularnym, po jaki sięga Przybyszewska najczęściej, jest motyw 
faustyczny i hiobowy zarazem. Mimo iż jej bohaterowie uwikłani są w walkę ze sobą 
– nie tylko w rozgrywkę miłosną, ale też w konflikt „wyższego” z „niższym”, tego, 
który ma siłę pokonać życie oraz tego, który zostanie pokonany – to rozwiązania 
fabularne wskazują, że pisarka przedstawia historię jednakową dla wszystkich. To 
opowieść o nowoczesnych ludziach, ich pragnieniach i lękach, ludziach, którzy nie 
poradzą sobie – mimo siły, woli, inteligencji, bogactwa, miłości – z niepewnością, 
kruchością samego życia. Choć przez chwilę wydają się nadludźmi, kończą zwykle 
jak nieludzie: samobójcy, mordercy, prostytutki, skazańcy. Niewiele utworów Przy-
byszewskiej ma formalne zakończenia, ale te, które znamy, pozwalają przypuszczać, 
że ze wszystkich konwencji filmowych czy literackich – to właśnie konwencja hap-
py endu była przez nią najbardziej znienawidzona. 

Takie przeciwstawienie się przez Przybyszewską sile schematów fabularnych 
typowych dla twórczości popularnej mówi wiele o jej filozofii życia i tworzenia. 
Istotnymi składnikami jej projektu artystycznego i egzystencjalnego były cyniczny 
(w znaczeniu starożytnym, nie potocznym) sceptycyzm i antynaturalizm. Analizując 
konwencje powieści masowej, Umberto Eco zwrócił uwagę na funkcję zakończenia, 
które opiera się na „naturalnym mechanizmie pocieszycielskim”, będącym uspa-
kajającym powtórzeniem powszechnie uznawanego systemu wartości 39. Przyby-
szewska-prozatorka zachowuje się inaczej: jak przekorny popsuj-zabawa (killjoy), 
który rzeczywiście psuje wszystkim nastroje dokładnie wtedy, gdy wydawało się, 
że szczęście jest już tak blisko. Śmierć Luki pod kołami pociągu, w którym Eda i jej 
kochanek jadą, by zacząć nowe życie, jest w Asymptotach ewidentnie formą ode-
grania się i ten motyw „zemsty słabych” będzie powracał nieustannie w innych 
opowiadaniach (choćby w Wybrańcu losu, Sterilitas czy Nie morderca winien). War-
to dostrzec pewien paradoks: Przybyszewska chce posłużyć się formą tak dopraco-
waną, że wyklucza ona jakąkolwiek przypadkowość, by powiedzieć coś o nowoczes- 
nym świecie pełnym bezsensownej i bezlitosnej przypadkowości. Jej literacka „fa-
bryka snów” zamiast bajkowych obrazków produkuje senne koszmary, takie zresz-
tą, o których można było przeczytać w faits divers.

Awangardyści inspirowali się filmową poetyką montażu, by uwolnić literaturę 
od ograniczeń realizmu, fabularności i psychologizmu, z którym kojarzone było 
kino popularne. Jak przyznaje Aleksander Wójtowicz: 

W postulat stworzenia „liryzmu wzrokowego”, czyli awangardowego filmu eksperymentalnego, było 
wpisane przekonanie o elitarnym charakterze tej formy wyrazu, znajdującej się na antypodach kina 
komercyjnego 40. 

39 U. E c o, Superman w literaturze masowej. Powieść popularna: między retoryką a ideologią. Przeł. 
J. U g n i e w s k a. Warszawa 1996. 

40 W ó j t o w i c z, op. cit., s. 194. Jest to szczególnie widoczne w pochwale filmu abstrakcyjnego 
wyrażanej przez J. K u r k a  (O filmie „artystycznym” i „stosowanym”. W zb.: Walka o film artysty-
czny w międzywojennej Polsce. Red. M. G i ż y c k i. Warszawa 1989, s. 138–140), który umieszczał 
film artystyczny w opozycji do popularnego. 
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Również w „literaturze filmopodobnej” środkiem do osiągnięcia autonomii 
prawdziwego dzieła sztuki było odrzucenie fabularności jako zasady kompozycyjnej. 
Przybyszewska nie zanegowała znaczenia schematu fabularnego, chciała go raczej 
wykorzystać na swój własny sposób przez jego demontaż, remake, przepisanie. 
Dążyła do połączenia tego, co powtórzone, z tym, co idiomatyczne. Być może, naj-
bliższa byłaby jej strategia tworzenia powieści filmowych przez Brzękowskiego, 
który jednak integralną częścią ich kompozycji uczynił (auto)ironię.

W moim przekonaniu brakowało Przybyszewskiej właśnie owej radosnej i bu-
rzycielskiej ironii awangardystów (dadaistów czy futurystów), która wzięłaby w na-
wias grę z konwencjami sztuki zarówno wysokiej, jak i masowej 41. Tymczasem, 
choć wydaje się, że autorka Asymptot manifestuje lekceważenie dla schematów 
fabularnych, które kradnie, swoją pracę „ulepszania” traktuje śmiertelnie poważnie. 
Zupełnie jakby chciała połączyć, mimo wszystko, klasyczną emulatio z awangar-
dową zasadą kompilacji. Dlatego też nie rezygnuje z prozatorskich ćwiczeń, szlifu-
jąc formę. Gdy awangardyści poddają świat przekornej dekompozycji – ona kon-
struuje swój w znoju i trudzie. Mimo iż pisze w postulowanej przez Brzękowskiego 
poetyce „heterogeniczności stylistycznej”, posługując się cytatami i kliszami, nie 
potrafi (a może nie chce) stworzyć sobie ironicznego „alibi”, które pozwoliłoby czy-
tać jej teksty w poetyce pastiszu, parodii, trawestacji czy burleski. Nie sposób in-
terpretować opowiadań Przybyszewskiej jak Opętanych Gombrowicza.

Wydaje się, że autorka Cyrografu na własnej skórze wierzyła do końca w moż-
liwość wykreowania czegoś, co nazwałabym d z i e ł e m  s z t u k i  m a s o w e j  – co 
nie stanowiłoby ani autonomicznego arcydzieła, ani też „dobrze skrojonego” utwo-
ru literatury popularnej. Prawdziwym zamiarem Przybyszewskiej było stworzenie 
takiej prozy, która posłużyłaby się popularnym schematem fabularnym, ale była 
doskonała w formie i wywrotowa w treści. Być może, to kwestia czasu, sił witalnych, 
środków do życia, których pisarce po prostu zabrakło, by doprowadzić swoją labo-
ratoryjną pracę do końca? Może jednak zgrzyt w jej „maszynie literackiej” nastąpił 
również z genderowego powodu?

Trudno nie zauważyć pewnych problemów, które prozatorski projekt Przyby-
szewskiej mógł napotkać ze względu na utrwalony w krytyce literackiej stereotyp 
kobiecego pisania. Najistotniejszym składnikiem tego wyobrażenia było przeświad-
czenie o wtórności, nieoryginalności, receptywności sztuki uprawianej przez kobie-
ty oraz jej uległości wobec popularnego gustu, sezonowych mód czy utartych 
schematów 42. Strategia Przybyszewskiej pisania poprzez plagiat, choć śmiała 
i awangardowa, mogła się więc wydać niczym innym, jak tylko nieudolną próbą 
naśladownictwa, jej zaś inspirowane filmem poszukiwania nowoczesnej formy wi-
dzenia świata i człowieka – jedynie koniunkturalizmem. Wyraźne opowiedzenie się 

41 Również W ó j t o w i c z  (op. cit., s. 202) zwraca uwagę na ironię wewnątrztekstową jako element 
kompozycji utworów awangardowych w typie Bankructwa Profesora Muellera J. Brzękowskiego. 
Pastisz i parodia okazują się tu pewnym „alibi” dla podjętej gry stylistycznej.

42 Kwestia ta jest dobrze opisana w krytyce feministycznej. Zob. K. K ł o s i ń s k a, Kobieta autorka. 
W zb.: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie – antologia szkiców. Red. A. N a s i ł o w s k a. 
Warszawa 2001. – J. K r a j e w s k a, „Jazgot niewieści” i „męskie kasztele”. Z dziejów sporu 
o literaturę kobiecą w Dwudziestoleciu międzywojennym. Poznań 2010. 
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po stronie racjonalizmu, konstruktywizmu i „obiektywnego psychologizmu” – jak-
kolwiek podważało genderowy stereotyp kobiecego pisania jako niekontrolowanego 
aktu biologicznej niemal ekspresji – właściwie wyłączało Przybyszewską z nurtu 
kobiecej „rewolucji artystycznej” 43. Umiejscowiona gdzieś między nowoczesnym 
klasycyzmem – modernizmem wernakularnym a awangardą, proza Przybyszewskiej 
z trudem mieści się także na mapie kobiecego Dwudziestolecia. Choć jednocześnie 
ujawnia ona – również od strony formalnej – fundamentalne znaczenie opozycji 
„wysokiego” i „niskiego”, z którą sztuka kobiet musiała zmagać się właściwie od 
początku istnienia debaty na temat związków literatury i płci. 

A b s t r a c t

MONIKA ŚWIERKOSZ Jagiellonian University, Cracow

IN SEARCH OF A NEW VIEW STANISŁAWA PRZYBYSZEWSKA’S PROSE BETWEEN 
AVANT-GARDE AND VERNACULAR MODERNISM 

The text formulates a question about Stanisława Przybyszewska’s prose interpretive potential in the 
perspective of vernacular modernism (Miriam Bratu Hansen) and an avant-garde project of “film novel” 
(Jan Brzękowski). Considering Przybyszewska’s inspirations from both popular cinema (early Hollywood) 
and avant-garde one (German expressionism and Soviet revolutionary movie) as well as the strategy of 
“plagiarism” of which she took advantage, the author of the paper underlines the problematic for mo-
dernity connection of high and low forms of culture. She also comprehends Przybyszewska’s unfinished 
prose pieces as avant-garde laboratory of new modes of simultaneous seeing. Ultimately, she questions 
for a gender aspect of Stanisława Przybyszewska’s narrative quests.

43 A. A r a s z k i e w i c z, Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w Dwudziestoleciu 
międzywojennym. Warszawa 2014.
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HOMOEROTYZM, MIMESIS I „KUNST DER FUGE” TWÓRCZOŚĆ ANDRÉ 
GIDE’A („KORYDON”, „FAŁSZERZE”) W LITERATURZE POLSKIEGO 

DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

Trzech wielkich pisarzy polskiego modernizmu: Jarosława Iwaszkiewicza, Jerzego 
Andrzejewskiego i Witolda Gombrowicza 1, nawiedza duch André Gide’a – zaświad-
czają oni o tym w swoich zwierzeniach autobiograficznych. Mocują się, spierają 
z nim, nawiązują do jego twórczości, komentują ją, a także – naśladują. I nie cho-
dzi tu o mimetyzm stylistyczny, ale o naśladownictwo rozumiane w sensie etymo-
logicznym tego słowa – podążanie czyimiś śladami, tropienie, lecz też imitowanie, 
przebieranie się za kogoś. Wszyscy ci trzej pisarze zachowują pewną wiarę w magię, 
przekonanie, że odwiedzając miejsca, w których mieszkał Gide, wejdą z nim w jakiś 
tajemniczy kontakt. Tak więc np. Gombrowicz w swoim dzienniku z 1966 roku 
wyznaje: 

W Royaumont, pod Paryżem, trzy miesiące spędziłem. Potem uciekłem przed jesienią, naprzód 
w okolice Cannes, do La Messuguière. Zajmowałem pokój, w którym Gide mieszkał przed laty. Moja 
ścieżka wstępuje na koniec na ślad ludzi, dobrze mi znanych od dawna, jakbym dosięgał ich fizycznie 
post mortem, i odzywa się we mnie głos: byłeś wygnany 2.

Iwaszkiewicz sygnuje Panny z Wilka „Syrakuzy, kwiecień 1932”. Nie byłoby 
w tym nic dziwnego – to wszak częsta praktyka Iwaszkiewicza – ale najwidoczniej 
to akurat miejsce jest dlań ważne w sposób szczególny: w kilkadziesiąt lat później 
pisarz wraca do niego, przyciąga go ono. Notuje w dzienniku 17 IV 1964: 

byłem pełen wrażeń z Syrakuz – a raczej wspomnień niż wrażeń, bo wszystko takie inne i zmienione. 
Tylko hotel Des Etrangers stoi jak stał, spokojny i zwyczajny, i bynajmniej nie dumny z tego, że miesz-
kał tam Gide, i Karol [Szymanowski], i ja... 3

Andrzejewski natomiast w Dzienniku paryskim wyznaje z dumą: „W moim ho-
telu mieszkał przez wiele lat André Gide, a ostatnio Iwaszkiewicz z żoną” 4.

Wszyscy trzej pisarze – wystarczy prześledzić ich dzienniki i/lub koresponden-
cję – znają twórczość Gide’a, czytają ją na bieżąco, konfrontują się z nim, próbują 
się wobec niego określić, przymierzają się niejako do niego, co szczególnie widać 

1 Dotyczy to również J. Lechonia czy Z. Mycielskiego.
2 W. G o m b r o w i c z, Dziennik 1953–1969. Posł. J. F r a n c z a k. Kraków 2011, s. 849.
3 J. I w a s z k i e w i c z, Dzienniki 1964–1980. Oprac., przypisy A. i R. P a p i e s c y, R. R o m a n i u k. 

Wstęp A. G r o n c z e w s k i. Warszawa 2011, s. 46.
4 J. A n d r z e j e w s k i, Dziennik paryski. Wstęp, oprac. W. L e w a n d o w s k i. Warszawa 2003, s. 18.
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u Iwaszkiewicza, który też często jest przymierzany jako „polski Gide”. Autor Przy-
jaciół poniekąd literacką siłą ciążenia własnej – jakże nienormatywnej – biografii, 
małżeństwa, pozycji artystycznej dokonuje autorefleksji, życiowych i literackich 
resumées w zestawieniu z Gide’em. Poświęca temu całą, niezwykle interesującą 
notatkę z 22 I 1955. Zacytuję tylko początek:

Zabrałem z sobą Journal Gide’a (1939–1949) bez wielkiej myśli, że będę to czytał, ale jakoś narzu-
ciło mi się to i czytam już nieprzerwanie jednym ciągiem, bo to z dziennikiem to jak z czereśniami, póty 
się bierze jedną za drugą, póki się wszystkiego nie zje. Oczywiście – co tu dużo ukrywać – w dzienniku 
Gide’a pociąga mnie najwięcej to, co zbliża go do mnie, porównanie z moim losem i moimi przeżyciami, 
nawet z moim d z i e n n i k i e m. Są pewne punkty styczności niewątpliwie, ale jakież olbrzymie różnice! 5

Nazwisko autora Pokarmów ziemskich pojawia się często także w dzienniku 
Jana Lechonia, korespondencji Pawła Hertza, Zygmunta Mycielskiego i Jerzego 
Zawieyskiego 6. Aleksander Janta-Połczyński wybrał się do Gide’a, by przeprowadzić 
z nim długi wywiad 7.

Wszyscy wspomniani twórcy to osoby seksualnie nienormatywne, dla których 
Gide jest pisarzem emblematycznym, być może nawet instancją moralną 8. Chyba 
jeszcze w większym stopniu niż Marcel Proust, którego „teorie seksualności” wy-
dają się bardziej zawoalowane i zniuansowane, a on sam w swoim dziele – inaczej 
niż Gide – mówi jako postać heteroseksualna 9. W swoim dzienniku autor Symfonii 
pastoralnej wspominał spotkanie z Proustem (14 V 1921), który go pouczał: „Może 
pan wszystko opowiedzieć pod warunkiem, że nie powie pan: »j a«” 10, co Gide ko-
mentuje dość buńczucznie: „To nie mój przypadek” 11. Tym, co sprawiło, iż stał się 
on takim człowiekiem, była w połowie lat dwudziestych publikacja trzech bardzo 
istotnych książek: powieści Fałszerze, autobiografii Jeżeli nie umiera ziarno... i uję-
tego w formie filozoficznego traktatu zatytułowanego Korydon. Cztery dialogi sokra-
tyczne (1924) 12. Spośród tych trzech pozycji to właśnie Korydona sam Gide nazywa 
swoim najważniejszym dziełem, a wstępu do niego chciałby użyć jako okoliczno-
ściowego exposé po przyjęciu go do Akademii Francuskiej 13. Myśl o znaczeniu 
Korydona powtarza w rozmowie z Jantą-Połczyńskim, uzasadniając: 

jest to książka, która oddała wielu młodym i zgubionym ludziom usługę pogodzenia ich z własną na-
turą. Okazało się także, że jest to temat nieobojętny wcale dla większej o wiele ilości osób, niżby się to 

  5 J. I w a s z k i e w i c z, Dzienniki 1911–1955. Oprac., przypisy A. i R. P a p i e s c y. Wstęp A. G r o n-
c z e w s k i. Warszawa 2007, s. 452.

  6 Sporo (lecz nie wszystko) ma w tej sprawie do powiedzenia B. D ą b r o w s k i  (Queerowanie in-
tymistyki. Iwaszkiewicz, Zawieyski, Gide. „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2014, nr 1). 

  7 A. J a n t a, Spotkanie z André Gide’em. W: Losy i ludzie. Spotkania – przygody – studia: 1931–1960. 
Londyn 1961, s. 121–133.

  8 „Moralistyczny” wymiar dzieła Gide’a i jego recepcji prześledził P. P o l l a r d  w pracy André Gide: 
homosexual moralist (New Haven, Conn., 1991).

  9 O „homoerotycznej” recepcji Prousta pisze ciekawie B. C z a r n e c k a  w rozdziale Homoseksualna 
enklawa (Proust) swojej rozprawy Ruchomy na szali wagi. Lechoń homotekstualny (Toruń 2013).

10 A. G i d e, Journal. T. 1: 1887–1925. Éd. É. M a r t y. Paris 1996, s. 1124.
11 Ibidem.
12 W języku polskim dostępne są jedynie fragmenty: A. G i d e, Korydon. Cztery dialogi sokratyczne 

(fragment). Przeł. W. Ś m i e j a. „Ha!art” 2004, nr 19.
13 A. G i d e, Journal. T. 2: 1926–1950. Éd. M. S a g a e r t. Paris 1997, s. 842, 1017. 
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komukolwiek, a już na pewno także mnie samemu, mogło z początku wydawać. Jest to również książ-
ka, która uratowała niejedno życie 14. 

Gide w Korydonie dość mocno sprzeciwia się dominującym poglądom naukowym 
na homoseksualizm (internalizował je Proust) i pokazuje, że wzorowana na greckich 
ideałach relacja pederastyczna jest nawet bardziej wartościowa i bardziej „męska” 
niż waloryzowana społecznie „mieszczańska” heteroseksualność. Gide innymi sło-
wy mówi to, czego nikt nie waży się pomyśleć, i to, co mówi, rezonuje niezwykle 
szeroko. Być może, nasze wywody należy rozpocząć od stwierdzenia, że rola, którą 
polscy – i określani jako homoseksualni – twórcy przypisali Gide’owi, nie stanowi 
o jakiejś specyficznej pozycji tego autora właśnie w Polsce, bo, jak np. podkreśla 
badaczka historii homoseksualności, Florence Tamagne, „nietzscheański” Immo-
ralista był książką namiętnie czytaną i komentowaną, ale to Korydon spowodował, 
że Gide’a mianowano pisarzem homoseksualnym 15. Po publikacji tego traktatu 
Gide stał się niejako „rzecznikiem” francuskich homoseksualistów 16: 

Konsekwencją tego [tj. opublikowania Korydona – W. Ś.] był fakt, że francuscy homoseksualiści 
dość szeroko identyfikowali się z ideami Gide’a, mimo że były one dość specyficzne i nie można było po 
prostu zaadaptować do życia większości z nich. Ponadto z pola refleksji zupełnie eliminowały one les-
bianizm, który Gide’a zwyczajnie nie interesował. [...] 

Gide starał się zrehabilitować homoseksualność, przez co wpisał się w długą tradycję tak dobrze 
reprezentowaną w Niemczech przez grupę Adolfa Branda, Gemeinschaft der Eigenen czy nauczycieli takich 
jak Gustav Wyneken. Ogólny ton eseju [Gide’a] trąci poczuciem wyższości. Pederaści to intelektualiści, 
artyści, esteci, potrafiący odróżnić prawdziwe piękno, którzy bardziej dbają o ducha niż o ciało. Czy dzie-
ło Gide’a jest zatem oryginalne? We Francji tak, ponieważ wcześniej takiej obrony homoseksualności nie 
było, a dzieło Prousta jednak ukrywa jej temat. Niemniej w roku 1924 Korydon był dziełem raczej mało 
współczesnym. Pederastia nie stanowiła pierwszorzędnej kwestii w Dwudziestoleciu, przeciwnie, tym, 
czego potrzebowano, było uznanie osób homoseksualnych w ogóle, bez względu na nazwanie ich inwer-
tytami, pederastami czy sodomitami, bez wyróżniania rozmaitych typów i tendencji [co Gide robi w Kory-
donie – W. Ś.]. Dla wszystkich anonimowych homoseksualistów Korydon mógł nieść jakieś pocieszenie, 
ale prawie żadnej nadziei. Niewielu odnalazłoby się w tym portrecie moralnego czy nawet moralistyczne-
go pederasty, który usprawiedliwia „grzech” w oparciu o argumenty artystyczne czy pedagogiczne. [...] 

Choć powieści [Gide’a] legitymizują homoseksualność, to Korydon stanowi punkt zwrotny w mó-
wieniu o homoseksualności wprost w okresie międzywojennym, niemniej nazywanie Gide’a bojownikiem 
za sprawę byłoby przesadą. Zatrzymuje się on na pozycji intelektualisty, który broni swojej wyjątkowo-
ści. Jego argumentacja zasadniczo zmierza do ukazania homoseksualności jako uprawnionej i wyma-
gającej tolerancji, a także do tego, by uznać w osobie homoseksualnej jej pojedynczość, kogoś, kto 
wybrał własną drogę i przez to, w pewnym stopniu, jest jednostką wyższą od ogółu 17.

Przypomnijmy jeszcze, iż Korydon zaowocował w leksyce francuskiej powstaniem 
kilku nowych słów. Le Vocabulaire de la homosexualité masculine odnotowuje np. 
takie formy, jak „des Corydons” na oznaczenie męskich homoseksualistów, przy-
miotniki „corydonesque” i „corydonien”, rzeczowniki „corydonism”, „Corydonia” 
(sugerowany jako tytuł czasopisma), czasownik zwrotny „s’encorydonner” 18. Na 

14 J a n t a, op. cit., s 127.
15 F. T a m a g n e, A History of Homosexuality in Europe:  Berlin–London–Paris. 1919–1939. T. 1–2. 

New York 2006, s. 95.
16 Zob. ibidem, s. 94.
17 Ibidem, s. 97.
18 C. C o u r o u v e, Vocabulaire de l’homosexualité masculine. Paris 1985, s. 91–92.
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marginesie można zauważyć, że Korydon bardzo szybko i głośno wybrzmiał nawet 
w sowieckiej Rosji, gdzie słynna literaturoznawczyni i krytyczka Lidia Ginzburg 
opublikowała polemiczne Razgawory o lubwi – wśród nich czwarta rozmowa jest 
pewnego rodzaju odpowiedzią na Korydona, czytanego i krytykowanego przez Ginz- 
burg w notatkach z lat 1925–1926.

Nic dziwnego zatem, że to właśnie Korydon stanowi utwór, do którego szczegól-
nie często będę się odwoływał w tym szkicu. Dlaczego tak się dzieje, tłumaczą istot-
ne konstatacje Didiera Eribona przeznaczającego literaturze bardzo szczególne 
miejsce w niezastąpionych Réflexions sur la question Gay (Rozważania o kwestii 
gejowskiej). Eribon, podobnie jak cytowana już tamagne, zauważa, iż Korydon wpi-
suje się – oraz przenosi na inny poziom dyskusji i w odmienne, by tak rzec, otocze-
nie dyskursywne  – w sięgającą lat siedemdziesiątych XiX wieku tradycję apologizo-
wania homoseksualności 19 (lub, by nie popadać w anachronizm, „męskiej przyjaź-
ni”). inaczej jednak niż autorka Histoire de l’homosexualité en Europe (Historia 
homoseksualności w Europie) – Eribon twierdzi, że tradycja, do jakiej odwołał się 
Gide, to tradycja zapoczątkowana w wiktoriańskiej anglii przez wielkich apologetów 
starożytnej pederastii: Johna addingtona Symondsa (Gide prawdopodobnie go nie 
czytał) i Edwarda Carpentera, którego antologię cytatów autor Korydona znał 20. 
Eribon podważa tezę Michela Foucaulta dotyczącą tego, iż twórczość pisarzy homo-
seksualnych (Foucault mówił o Gidzie i oskarze wildzie) stanowi reakcję na teorie 
psychiatryczne, ale dzieje się właśnie odwrotnie: to teoria psychiatryczno-seksuolo-
giczna jest reakcją na uprzednie wytworzenie tożsamości opartej na antycznych 
odwołaniach 21. Jak zwięźle ujmuje to tytuł (Les Grecs contre les psychiatres áGrecy 
przeciw psychiatromñ) jednego z rozdziałów książki Eribona 22: literatura służyła – 
oczywiście, w wymiarze elitarnym, czego wyraz stanowi dynamika skandalu księcia 
Eulenburga, o której pisałem w innym miejscu – za dyskurs umożliwiający skon-
struowanie modelu męskiej relacji jednopłciowej (pederastii) odmiennego od zme-
dykalizowanej homoseksualności jako cnoty, jako (jak by to ujął Leo Bersani) 
wartości „użytecznej społecznie” 23.

wydaje się, że procesy wilde’a i księcia Eulenburga z przełomu XiX i XX wieku 
wyznaczają w sporze psychiatrów z Grekami moment kluczowy: burżuazyjna opinia 
publiczna odrzuca „arystokratyczną” opowieść o pederastii i uznaje za panującą tę 
patologizującą, medyczną o homoseksualizmie 24. ta ostatnia w latach dwudziestych 
XX stulecia cieszy się już popularnością i reprodukuje ją w swoim dziele proust, 
przeciwko któremu m.in. Gide pisze Korydona.   

Być może, najwyższa pora postawić główną tezę tego tekstu. otóż brzmi ona na-
stępująco: w polskiej przestrzeni literackiej i kulturowej końca XiX wieku nie było 

19 a jeśliby uznać za jej protoplastę J. J. winckelmanna, to jeszcze 100 lat wcześniej.
20 D. E r i b o n, Réflexions sur la question gay. paris 1999, s. 309.
21 Ibidem, s. 272.
22 Ibidem.
23 L. B e r s a n i, Homos. London 1995, s. 113.
24 pisałem na ten temat w pracy Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii 

i literaturze (katowice 2015, s. 105–156).
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„Greków”, a mówiąc mniej metaforycznie – odwołanie się do kultury greckiej, tak 
typowe dla świata anglosaskiego i kultury niemieckiej jako źródłowej dla kształ- 
towania się „opowieści pederastycznej”, nie zaistniało. Z niewielkim natomiast 
opóźnieniem przyswojono psychiatryczne teorie homoseksualizmu – pierwszy 
przekład rozprawy Richarda von Kraffta-Ebinga ukazał się w 1888 roku. Szybko 
znalazły one odzwierciedlenie w literaturze (wystarczy przywołać sposoby pisania 
o skandalu Wilde’a – szczególnie jak robił to w Polsce jego wielki popularyzator: 
Adolf Nowaczyński) i dyskursie publicznym (tu znowu przypomnę skandal Eulen-
burga). Tak więc w polskich sporach wokół relacji męsko-męskich zabrakło jednej 
strony, jednej tradycji. W Dwudziestoleciu międzywojennym taka tradycja jest – 
z opóźnieniem – formowana jako swego rodzaju proteza. Owej protezy dostarcza 
Korydon i, szerzej, dzieła Gide’a jako pisarza reprezentującego kulturę francuską 
uznawaną w liberalnych i opiniotwórczych kręgach we wspomnianej epoce za 
wzorcową, historycznie bliską Polsce, a zarazem za najbardziej rozwiniętą, najno-
wocześniejszą. Powiedzenie, że Korydon i inne dzieła Gide’a w ogóle umożliwiają 
nazywanie homoseksualności w polskiej prozie Dwudziestolecia, byłoby z pewnością 
przesadą, ale nie jest nią stwierdzenie, że bez Korydona i Gide’a miałoby ono zu-
pełnie inny kształt i zakres. Dalej postaram się przedstawić kilka przykładów tego 
typu intertekstualnych relacji.

Trudno jako autora homoseksualnego potraktować Stanisława Ignacego Witkiewi-
cza, nie można mu jednak odmówić dystansu do konwenansów społecznych i kon-
serwatyzmu obyczajowego, a także zainteresowania homoseksualnością (widocz-
nego już w 622 upadkach Bunga). Pożegnanie jesieni z 1927 roku jest najprawdo-
podobniej chronologicznie pierwszym utworem literackim, który odwołuje się do 
Korydona. Co więcej, stanowi nie tylko dowód oddziaływania dialogów Gide’a, ale 
też w celny, choć ironicznie pomniejszony, sposób zdaje się potwierdzać postawio-
ną przeze mnie tu tezę. German Ritz swego czasu zauważał, że „tożsamość homo-
seksualna” „generuje się [...] w odzyskiwaniu języka” 25. Tak właśnie Korydon do-
starcza języka – w tej funkcji pojawia się w Pożegnaniu jesieni. Kiedy hrabia Józef 
Łohoyski czyni awanse Atanazemu Bazakbalowi pod wpływem kokainy, próbuje 
nawiązać z nim rozmowę poprzez język dialogów Gide’a:

– Kocham cię, Taziu. Próbowałem z takimi... wiesz? Ale nie mogę. To jest pederastia – świństwo. 
Ty nie wiesz jeszcze, czym jest przyjaźń, ale na to trzeba się zespolić, zlać w jedno. Jesteś komunista 
– wiem – ale wszystko jedno. Jesteś piękny psychofizycznie, tylko ty jeden. Ach, cóż to za świństwo jest 
kobieta! Gdybyś chciał mnie zrozumieć bez uprzedzeń, weszlibyśmy razem w ten świat... Przeczytaj 
Corydona – masz!

Wlepił Atanazemu małą książeczkę Gide’a.
– Nie chcę. Słyszałem o tym. Na to mnie nie weźmiesz. Nie czuję do ciebie wstrętu, ale żałuję cię, 

choć sam jestem w stanie zupełnego upadku.
– Też! Ach, ty nie wiesz! To nie jest upadek, tylko inne życie, jak na innej planecie. Ale bez ciebie 

nie mogę; nie mogę być tak samotnym 26.

25 G. R i t z, Niewypowiadalne pożądanie a poetyka narracji. Przeł. A. K o p a c k i. „Teksty Drugie” 
1997, nr 3, s. 43.

26 S. I. W i t k i e w i c z, Pożegnanie jesieni. Oprac. A. M i c i ń s k a. Warszawa 1992, s. 210.
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łohoyski to homoseksualista i kokainista, arystokrata, który w obliczu rewo-
lucji szuka „sztucznego raju”. Jak komentuje tomasz kaliściak: 

kokaina stwarza utopię dla homoseksualistów, którzy nie znajdują miejsca w społeczeństwie 
ogarniętym paniką przed innością. Literackim wykładnikiem tego raju jest Corydon andré Gide’a, któ-
rego hrabia podsuwa Bazakbalowi podczas „homo coco”. kokaina pozwala więc łohoyskiemu zaakcep-
tować własną seksualność i stworzyć przestrzeń dla jej ekspresji 27. 

Niestety, romansu z atanazym nie będzie, arystokrata zwraca się więc ku mło-
dym góralom, co budzi wstręt księcia prepudrecha – patrząc jak łohoyski „obej-
muje dwóch [...] parobków”, monologuje: „Corydon Gide’a w zastosowaniu do tych 
pijanych zwierząt [...]” 28. Nie zniechęca to jednak łohoyskiego, gdyż ten, zdystan-
sowany wobec swego dotychczasowego środowiska:

powrócił znowu do uwodzenia młodych górali, a nawet zaczął pisać w ludowym dialekcie coś w rodzaju 
popularnego Corydona dla klas niższych: Dialog gazdy z diabłem o zadku – taki miał być tytuł tego 
dzieła. pomagał mu w tym Jaś Baraniec, nawrócony zupełnie na nową wiarę w „wyższą” przyjaźń 29.

Nietrudno w tym, co i jak witkacy pisze o Korydonie, wykryć zamiar ironiczny, 
kpinę. witkacy był au courant z ówczesnymi dyskusjami i sporami, nieraz snobi-
stycznymi, którym tyle jego powieści i dramaty zawdzięczają. Jeśli jakieś nazwisko, 
tytuł, idea pojawiają się u niego, stanowi to dowód, że znajdują się one w kultural-
nym obiegu jego środowiska – dziełko Gide’a nie jest tu wyjątkiem. pojawiający się 
w Pożegnaniu jesieni pomysł, by stworzyć „popularnego Corydona dla klas niższych”, 
oczywiście, stanowi kpinę z Gide’owskiej idei „arystokratycznej” apologii homosek-
sualizmu – idei zapewne zbyt odległej od życia, do którego „bebechowatości” dopie-
ro trzeba ją sprowadzić, pisząc „dialogi o zadku”. Dla potwierdzenia tej tezy sięgnij-
my do prywatnej korespondencji autora 622 upadków Bunga, w której referuje on 
żonie swoją opinię o dialogach Gide’a. tak więc np. witkacy w liście do żony z 26 iV 
1926 stwierdza: „Corydon b. nudny i nie b. ciekawy” 30. Natomiast kilka lat później 
w liście do niej z 23 ii 1929 zamieszcza „poemat prozą”, w którym wciąż pobrzmie-
wać będzie wrażenie, jakie zrobił na nim Gide:

Jak latarnia morska chłopiec wypiętrza sie przy łóżku, 
Rżnę go jak Cocteau, Jacob i sam andré Gide,
a potem na mszę walę, też jak oni.
i potem borsuczem sadłem maszczę białe chłopców półkule,
Niby słoneczne ule,
i myślę o słodkiej Matce Boskiej,
Jak o mej prywatnej pallas atene,
i w stosunku do Niej jestem już czysty.

o, sadło borsucze –
o, półkule – 

Jak Cocteau, Jacob i Gide 31.

27 t. k a l i ś c i a k, Płeć pantofla. Odmieńcze męskości w polskiej prozie XIX i XX wieku. warszawa 
2016, s. 119–120.

28 w i t k i e w i c z, op. cit., s. 314.
29 Ibidem, s. 329.
30 S. i. w i t k i e w i c z, Listy do żony. (1923–1927). przygot. do druku a. M i c i ń s k a. oprac., 

przypisy J. D e g l e r. warszawa 2005, s. 93.
31 S. i. w i t k i e w i c z, Listy do żony. (1928–1931). przygot. do druku a. M i c i ń s k a. oprac., 

przypisy J. D e g l e r. warszawa 2007, s. 74.
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Cocteau, Jacob i Gide reprezentują tu ten sam, pederastyczny, wysoki model 
homoseksualności – Witkacy go wykpiwa. Wierszyk to mała profanacja, jest „be-
bechowaty”, czystość i wzniosłość to poza: prawdziwa okazuje się praktyka seksu-
alna (pedykacja; borsucze sadło jako lubrykant oraz ludowy środek wzmagający 
potencję seksualną), która staje się „brudna” dopiero wtedy, gdy próbuje się ją 
„oczyścić” przez bigoteryjną praktykę religijno-ekspiacyjną albo sublimujący i in-
telektualny kult antycznej bogini, stanowiące w gruncie rzeczy nic więcej jak nie-
wiarygodną maskaradę. Maskarada ta ponadto ma wyraźnie cechy odtwórcze: 
pragnienie homoseksualne odczuwane przez bliżej nieokreślony podmiot w niejasny 
sposób wiąże się z gwarancjami wysokiego poziomu wyrafinowania kulturowego 
(francuscy pisarze), jego charakter jest zatem statusowy 32. Przedrzeźnia się tu 
raczej formę poetyki niż konkretnego twórcę, choć skojarzenia z Karolem Szyma-
nowskim czy Jarosławem Iwaszkiewiczem same się nasuwają.

Jeśli słusznie interpretuję intencję wierszyka, to trzeba powiedzieć, że Witkacy 
nie znajduje się daleko od Tadeusza Boya-Żeleńskiego, który w felietonie Przedwio-
śnie? zdaje swoim czytelnikom relację z lektury Korydona, popularyzując przy 
okazji w szerszym kręgu odbiorczym dzieło Gide’a. Boy, jak to już w innym miejscu 
starałem się wykazać 33, będąc daleko od powszechnego braku akceptacji dla 
„mniejszości seksualnych”, czego wyrazem jego kampania za dekryminalizacją 
homoseksualizmu, buduje w swoich wypowiedziach dość liczne figury dystansu 
i lekceważenia. Felieton Boy zaczyna od bardzo silnej deklaracji, że „oblega go 
pewna kwestia, nastręcza [mu] się wszędzie”, ale – uwaga – „raczej w książkach niż 
w życiu” 34. I to rozróżnienie rozciąga się na cały felieton: kwestia homoseksualno-
ści i jej ewentualnej dekryminalizacji dotyczy Boya jako zagadnienie literackie czy 
dyskursywne. Korydon skłania autora Słówek do refleksji dotyczącej właśnie języ-
ka (i) literatury w pierwszej mierze. Rzecz idzie o możliwość wyrażenia doświadczeń 
wcześniej ukrywanych, kryminalizowanych – Boya interesuje faktycznie lokucyjny 
potencjał oferowany przez dzieło Gide’a, niejako wbrew samemu autorowi i jego 
„dyspozycji psychologicznej”:

Rzecz jasna, że te poglądy silnie są zabarwione osobistą dyspozycją psychologiczną autora i że 
przesadą byłoby je zbytnio uogólniać. Niemniej jednak jako symptom są znamienne. Każdy dzień, po-
wtarzam, czyni wyłom w tradycyjnych pojęciach, uświęconych paroma tysiącami lat. Kwestie, o których 
dawniej nie mogło być mowy lub jeśli była mowa, to pod ilomaż osłonkami, wciskają się w literaturę. 
Teren, który zdawał się ściśle określony, zamknięty, odsłania nieznane przestrzenie i horyzonty; ileż tu 

32 Zupełnie analogiczną dynamikę „wyższości–niższości” rozpoznaje w dzienniku G o m b r o w i c z 
(op. cit., s. 157), w 1954 roku pisze tak: „Korespondencja Gide’a z Claudelem  – cóż za teatrzyk! Jak 
to spokraczniało w ciągu paru lat! Nie śmieszy dialog wierzącego z niewierzącym, ale fraczek... ten 
fraczek doskonale francuskiej mondalité, to, że wszystko tak literacko wygładzone. Maja naga i Maja 
ubrana, Bóg pomiędzy Monsieur Gide i Monsieur Claudel. [...] Quelle délicatesse des sentiments! 
Właściwym autorem tej korespondencji jest służba domowa [...]. Gdyż cała ta delikatność wy-
cackana jest i wychuchana przez ludzi niższych, ten wysoki dialog korzeniami tkwi w gminie – ale 
już zapomniał o swoich korzeniach i panoszy się, jakby istniał własnym życiem. Znów więc objawia 
się konieczność nawiązania do tej niższej prawdy, która jest u podstawy prawdy wyższej”.

33 Zob. W. Ś m i e j a, Literatura, której nie ma. Szkice o polskiej „literaturze homoseksualnej”. Kraków 
2010, s. 97–110.

34 T. Ż e l e ń s k i  (B o y), Przedwiośnie? „Kurier Poranny” 1927, nr 51. Przedruk w: Felietony. 1. Oprac. 
W. K o p a l i ń s k i. Objaśn. J. S z p o t a ń s k i. Warszawa 1958, s. 190.
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miejsca dla nowych kombinacji, odcieni. i życie staje się z każdym dniem śmielsze, wychodzą niby spod 
ziemi uczucia, symptomy, których „umowa społeczna” kazała wprzód nie widzieć 35. 

Ciekawym i zdecydowanie mniej znanym świadectwem recepcyjnym jest kore-
spondencja iwaszkiewicza. Dowiadujemy się z niej, że Korydona poznał dzięki 
Szymanowskiemu bardzo szybko – w roku publikacji, ale, zdaje się, nie przypadł 
mu do gustu, podobnie jak wcześniejsi Fałszerze. w liście iwaszkiewicza do żony 
z 1 X 1924 czytamy:

Dostałem od karola parę książek, między innymi Plain-Chant Cocteau, [...] ostatnio wydaną książ-
kę Gide’a Corydon, dialogi o homoseksualizmie, która to książka jest skandalem literackim we Francji, 
przemilczana jest przez prasę i nawet nie ma jej ogłoszeń! Gide, zawsze pastor, i tę kwestię traktuje po 
pastorsku, chce znaleźć jakąś etykę tutaj i wyidealizować coś, co jest ostatecznie takim samym zjawi-
skiem życiowym, jak każde inne 36.

Ciekawa wydaje się ta postawa iwaszkiewicza, który z jednej strony skarży się 
na zmowę milczenia w polsce (3 lata przed felietonem Boya) wokół Korydona, z dru-
giej, wyraża dezaprobatę wobec stosunku, jaki do zagadnienia homoseksualności 
ma Gide, a na koniec próbuje przedstawić swoje rozumienie zjawiska „poza dobrem 
i złem”, co chyba jednak, biorąc pod uwagę jego twórczość z tamtego czasu, nie za 
bardzo jest szczere. 

kwestia Korydona wraca w korespondencji iwaszkiewicza z młodziutkim Hert-
zem. ten ostatni w liście z 2 Viii 1934 37 przyznaje się, że czyta Fałszerzy po raz 
czwarty, natomiast o tym, że ze zdobyciem Korydona ma niejaki problem, mówi 
w liście z 8 Xii 1934:

Moja lektura jest bardzo odpowiednia do mojego stanu [we wcześniejszych akapitach Hertz zdradza 
smutek, żal, pisze, że męczy go zima, że potrzebuje bliskości iwaszkiewicza – w. Ś.]. zdobyłem Corydo-
na, po niemiecku oczywiście, i czytam już od tygodnia. Chciało mi się zacytować parę fragmentów, ale 
znowu dostanę taki list, jak wtedy, kiedy do Ciebie tak pięknie napisałem. wracając do Gide’a, to Co-
rydon jest słuszny w założeniu. powinno to być koniecznie przełożone na polski. uważam, że to dla 
Ciebie doskonale się nadaje i że ty byś to pięknie przełożył 38.    

zobaczmy, iż Hertz – zupełnie jak Józio łohoyski – chciałby posłużyć się języ-
kiem, którego Korydon mu użycza, a przed którym iwaszkiewicz się broni. Można 
przypuszczać, że ten język wydaje mu się na tyle użyteczny, że chciałby jego upo-
wszechnienia – przekład na polski traktuje on wręcz jako konieczność.

w późniejszym o kilka dni liście, z 12 Xii, Hertz wraca do Gide’a – jego utwór 
nie tylko stanowi punkt odniesienia w przedstawieniu sytuacji egzystencjalnej 
młodzieńca i starszego pisarza, ale wpływa na młodego Hertza, pozwala mu uwie-
rzyć w siebie oraz skonfrontować się z własnym ojcem, a nawet skonstruować 
swoją podmiotowość:

z powrotem wracam do tej nienawiści, o której piszesz: słuszna paralela z Gide’em; mam wraże- 

35 Ibidem, s. 193–194.
36 A. i J. i w a s z k i e w i c z o w i e, Listy 1922–1926. oprac. M. B o j a n o w s k a, E. C i e ś l a k. wstęp 

T. B u r e k. warszawa 1998, s. 149–150.
37 P. H e r t z, A. i J. i w a s z k i e w i c z o w i e, Korespondencja. t. 1: 1934–1948. przepisali, oprac. 

A. i R. p a p i e s c y. warszawa 2015, s. 27.
38 Ibidem, s. 41.
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nie, że Twoje (może raczej: nasze) upodobania homoseksualne kłują oczy niejednemu mieszczuchowi. 
Tzw. opinia jest tym samym źle wobec Ciebie nastawiona. Z drugiej strony, nigdy bym nie wyrzekł się tzw. 
zboczenia. Pomyśl, ile to daje szlachetnych wrażeń, często głębokich bardzo wzruszeń i przeżyć. Zauważ, 
że ludzie pobłogosławieni przez naturę owym „przewrotnym pociągiem erotycznym”, jak mówi o tym 
Freud, są inni, bardziej subtelni i szlachetni, jednym słowem: ciekawsi od zwykłych ludzi. 

Zabawne, żeábymñ to ja w liście do Ciebie, polskiego nieomal Wilde’a, pisał tę krótka apologię 
homoseksualizmu, j e s t  t o  w y r a ź n y  w p ł y w  C o r y d o n a. Aha, wyobraź sobie, że miałem długą 
rozmowę z moim ojcem, w wyniku której uregulowane zostały stosunki domowe: są one teraz zupełnie 
poprawne i chłodne 39.

Niemal rok później, 15 XI 1935, Hertz otrzymuje informację, że przygotowywa-
ny jest przekład Korydona. Martwi się o jakość tego przedsięwzięcia, ale cieszy się, 
iż książka się ukaże na rynku wydawniczym:

Dowiedziałem sie, że Corydon wyjdzie po polsku u Przeworskiego. Tłumaczy to młody Izraelita, 
prawnik, dość kulturalny, nie wiem, czy comme ça, nazwiska nie pamiętam. W każdym razie przyjemnie, 
że to wyjdzie u nas 40. 

Iwaszkiewicz był wielkim admiratorem zaginionej powieści Szymanowskiego 
zatytułowanej Efebos. Niestety, spłonęła ona w mieszkaniu Iwaszkiewicza w 1939 
roku. Jakkolwiek była dla Szymanowskiego ważna, to nie mogła wyjść drukiem za 
jego życia, ani po jego śmierci – nie życzyła sobie tego matka kompozytora. Pod 
koniec jego ziemskich dni Janta-Połczyński odbył z nim rozmowę, podczas której 
go pyta o Efebosa:

– Co o niej myślisz dzisiaj, Karolu? 
– Jest gdzieś na dnie szuflady czy kufra. Pewnie jest to tam coś warte, ale wart na pewno jest 

tylko jeden rozdział, jeden dialog, dialog o miłości. Zdaje się, że powiedziałem tam wiele, być może 
wszystko, co miałem do powiedzenia w najważniejszej, najpiękniejszej dla mnie sprawie... 41 

Natomiast Iwaszkiewicz w Spotkaniach z Szymanowskim ocenia powieść nie-
zwykle dobrze i sytuuje ją w tradycji wysokiego homoseksualnego modernizmu, 
gdzie Pater, Proust i właśnie Gide. Ten ostatni wydaje się szczególnie ważną posta-
cią ze względu na kluczowy fragment Efebosa, który jest niczym innym, jak właśnie 
neoplatońskim dialogiem uwznioślającym homoerotyzm – w bardzo korydonowskim 
duchu:

Gdybyśmy mogli studiować teraz Efebosa, ujrzelibyśmy zadziwiającą zbieżność jego postaw filozo-
ficznych i artystycznych z tym, co dawały owoczesne prądy umysłowe Francji, niezależną – jak mówiłem 
już – zbieżność z Proustem i Gide’em, świadczącą o tym, że Szymanowski był nieodrodnym synem 
Europy i że pozostawiony sam sobie szedł drogą tą samą, co wielcy moraliści Zachodu. Ta równoległość 
myśli Szymanowskiego do tego, co było ostatnim wydźwiękiem XIX wieku, świadczy o niezaprzeczonej 
oryginalności jego umysłu, a pośrednio jest świadectwem jego wielkości jako artysty i jako człowieka 42. 

Efebosa, poza dwoma fragmentami, w tym rozdziału zatytułowanego Sympozjon, 
znamy jedynie z omówienia Iwaszkiewicza. O tyle więc, o ile wolno nam wyciągać 
wnioski, powieść Szymanowskiego istotnie była „wydźwiękiem XIX wieku” i mogła 

39 Ibidem, s. 43–44. Podkreśl. W. Ś.
40 Ibidem, s. 72.
41 J a n t a, op. cit., s. 38. 
42 J. I w a s z k i e w i c z, Spotkania z Szymanowskim. Kraków 1947, s. 96.
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być, gdyby się, oczywiście, ukazała, polskim Korydonem, mogła – wrócę do meta-
fory Eribona – psychiatrom przeciwstawić Greków, gdyż „Powieść Szymanowskiego, 
zaczęta pół żartem pół serio, stopniowo coraz bardziej go absorbowała, robota go 
wciągała i im dłużej ją pisał, tym bardziej się do niej przywiązywał [...]” 43. 

Pisanie [...] Efebosa nie było przypadkowym wypełnianiem luki czasu przez nudzącego się w eliza-
wetgradzkiej samotni kompozytora – wypływało ono z głębokiej wewnętrznej potrzeby i rozwiązywało 
Szymanowskiemu pewne zagadnienia, które go od dawna męczyły, a doszły do uświadomienia przez 
kompletną izolację od świata zewnętrznego 44.

Korydon stanowi dyskursywną apologię homoseksualizmu/pederastii, ale in-
spiracja, jakiej polskim twórcom Gide dostarcza, nie ogranicza się tylko do tego 
utworu. W nieco bardziej subtelny, a nawet przewrotny, sposób takiej inspiracji 
dostarczały słynne powieści Gide’a   – Fałszerze i Immoralista. W innym miejscu 
omawiałem debiutancką powieść Andrzejewskiego – Ład serca, jako swego rodzaju 
anty-Immoralistę 45, liczne ekwiwalencje między tymi tekstami pozwalają odczytywać 
utwór Andrzejewskiego jako odwracające logikę pierwowzoru przedstawienie mo-
tywowanego religijnie wyparcia pożądania homoseksualnego, co współbrzmi z bio-
graficznymi perypetiami samego pisarza, który, zniszczywszy swoją debiutancką 
i (najprawdopodobniej) homoerotyczną Noc, a także wyrzekłszy się własnego ho-
moseksualizmu (zakończenie związku z Eugeniuszem Biernackim), stał się (na 
krótko) katolickim neofitą.

Polski przekład Fałszerzy pióra Jarosława Iwaszkiewicza i Heleny Iwaszkiewi-
czówny pojawił się bardzo szybko – w 1927 roku. Jakkolwiek Iwaszkiewicz w listach 
wyrażał się o nim krytycznie, to w recenzji zamieszczonej w „Wiadomościach Literac-
kich” wychwalał powieść autora Pokarmów ziemskich 46. Praca nad nią nie była bez 
wpływu na jego własną twórczość. Najdobitniejszym tego przykładem jest  powstałe 
w 1929 roku, ale opublikowane dopiero w 1971 roku opowiadanie Przyjaciele: 

Opowiadanie Przyjaciele napisałem w roku 1929, to znaczy już po zaczęciu, a przed skończeniem 
Brzeziny. Zostało zapowiedziane w wydawnictwie razem z Brze ziną właśnie. Potem opowiadanie to zo-
stało przeze mnie wycofane, a na jego miejsce przyszły Panny z Wilka.

– mówi we wstępie do niego autor [I 7] 47. Według Hertza powołującego się na ten 

43 Ibidem, s. 87.
44 Ibidem, s. 86. B. D ą b r o w s k i  (Szymanowski. Muzyka jako autobiografia. Gdańsk 2010, s. 133) 

w swojej monografii zauważa, że północnoafrykańska podróż Szymanowskiego w marcu 1914 – 
a także wyjazdy do Italii i na Sycylię – była niejako podróżą imitującą wcześniejsze wojaże Wilde’a 
i Gide’a (a kto wie, czy i nie W. van Gloedena): „jeśli wierzyć lirykom napisanym przez Szy-
manowskiego po francusku [...], w których pojawiają się arabscy chłopcy – podobnie jak w przy-
padku Gide’a i Wilde’a była czymś więcej niż zwykłą turystyką”.

45 Ś m i e j a, Homoseksualność i polska nowoczesność, s. 267–272. W przyjętym właśnie do druku 
tekście Notatki do autobiografii. Przyczynek do biografii. Jerzy Andrzejewski – dzieło (i życie) otwar-
te („Teksty Drugie”) wskazuję na związki poetyki biografizmu u Andrzejewskiego i Gide’a.

46 E l e u t e r, Nowa powieść Andrzeja Gide’a. „Wiadomości Literackie” 1926, nr 14, z 4 IV, s. 2.
47 Skrótem I odsyłam do: J. I w a s z k i e w i c z, Przyjaciele. W: Opowiadania muzyczne. Warszawa 

1971. Ponadto stosuję jeszcze takie skróty: G = A. G i d e, Fałszerze. W: Fałszerze. Przeł. H. I w a s z-
k i e w i c z ó w n a, J. I w a s z k i e w i c z; Dziennik „Fałszerzy”. Przeł. J. R o g o z i ń s k i. Oprac. 
[całość] K. J a r o s z. Wrocław 2003. BN I 251. – J = K. J a r o s z, wstęp w: Fałszerze. – Dziennik 
„Fałszerzy”. Liczby arabskie i rzymskie (w przypadku wstępu Jarosza) oznaczają stronice.
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sam wstęp (po latach pisarz przyznaje: „w owoczesnej Warszawie zbyt łatwo można 
było odczytać wzorce opowieści [...]” áI 7ñ) wstrzymanie druku opo wiadania spo-
wodowane było możliwością wybuchu skandalu obyczajowego, Hertz zwraca uwa-
gę na zbieżność losów głównego bohatera „z samobójczą śmiercią jego teścia, 
Stanisława Lilpopa, z niemiecka brzmiące nazwisko głównej postaci, Wiesława 
Wolffa, nasuwające myśl o zaprzyjaźnionym z Karolem Szymanowskim, bogatym 
amatorze muzyki, Stefanie Spiessie, a także rzadkie imię młodego arystokraty, 
Achillesa Korec kiego, które łatwo byłoby wtedy kojarzyć z obracającym się w kręgach 
artystycznych War szawy Achillesem Brezą, pochodzącym z wielkopolskiej rodziny 
ziemskiej” 48. 

Stefan Spiess nie tylko ma niemiecko brzmiące nazwisko – Wolff – ale jest tak-
że, podobnie jak bohater opowiadania, właścicielem fabryki chemicznej. Należało-
by też przypuszczać, iż postać Achillesa Koreckiego, drugiego z protagonistów, jest 
inspirowana (również?) Zbigniewem Uniłowskim, późniejszym autorem Wspólnego 
pokoju, który od roku 1925 utrzymywał bliskie kontakty ze Spiessem i był przez 
niego finansowany. Trzeba przy tym wspomnieć, że opowiadanie, ostatecznie 
opublikowane w 40 lat po napisaniu (i niedługo po śmierci Spiessa w 1968 r.), 
wyszło drukiem w zbiorze Opowiadań muzycznych. Choć na poziomie treści trud-
no odnaleźć bezpośrednie związki z muzyką (wiemy, że Wolff spędzał czas „grając 
na fortepianie stare etiudy” áI 12ñ), to taka rama edytorska zdaje się stanowić 
wskazówkę uprawdopodobniającą tę interpretację biograficzną. 

Mówiąc o Przyjaciołach, musimy mieć na uwadze nie tylko kontekst zbioru 
opowiadań z 1932 roku, w którego skład opowiadanie nie weszło, i ten, w którego 
ramach w końcu się pojawiło w 1971 roku, lecz też inny kontekst, w jaki utwór się 
wikła – nie napisanej powieści homoseksualnej Iwaszkiewicza, czyli Zmowy mężczyzn. 
Powinowactwa, o których należy tu wspomnieć, są liczne i występują między Przy-
jaciółmi a Zmową nie tylko na poziomie formy, ale także treści. Chyba warto się 
zastano wić, czy Przyjaciele nie stanowią rozwinięcia (i transpozycji) usuniętego ze 
Zmowy męż czyzn wątku homoseksualnego 49 (dalszą oznaką jego pominięcia byłaby 
zamiana Przyjaciół na Panny z Wilka 50), bo ostatecznie wycofane opowiadanie nie 
maskuje – w przeciwieństwie do robiących to (przynajmniej częściowo) Panien z Wil-
ka 51 – pożądania homoseksualnego, kluczowego dla rozwoju fabuły wątku. Badacze 
twórczości Iwaszkiewicza Zmowę mężczyzn chyba nieco bagatelizują, być może 
niesłusznie, utwór jest bowiem świadectwem ważnej przemiany w stylu prozy pisa-
rza. Do czasu Zmowy mężczyzn swój styl Iwaszkiewicz określa jako „barokowy”, za 
jego zaś apogeum uznaje Pejzaże sentymentalne, po których postanawia z tym 
stylem definitywnie zerwać. Iwaszkiewicza wczesny sposób pisania (np. Ritz uznaje 

48 Portret młodego artysty. Listy Józefa Rajnfelda do Jarosława Iwaszkiewicza 1928–1938. Wyd. 
z notami adresata P. H e r t z. Red. M. Z a g a ń c z y k. Warszawa 1997, s. 50, przypis.

49 Zob. Ś m i e j a, Literatura, której nie ma, s. 37–60. 
50 Toponim „Wilko” może wiązać oba opowiadania, wszak pochodzi od słowa wilk (niem. der Wolf). 

Tajemnicza żona Wolffa, o której dowiadujemy się jedynie, że zmarła, nosi imię tożsame z imieniem 
Kazi – najbliższej Rubenowi spośród żyjących wilkowskich panien (ale też najmniej kobiecej).

51 Zob. B. Z i e l i ń s k a, Mroczne ścieżki pożądania. Interpretacja psychoanalityczna. W zb.: „Panny 
z Wilka” Jarosława Iwaszkiewicza. Red. I. I w a s i ó w, J. M a d e j s k i. Szczecin 1996. – R i t z, 
op. cit.
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w nim funkcję sublimacji 52) doczekał się szeregu omówień, a nawet monografii 53. 
Utwory powstałe pod koniec lat dwudziestych: Zmowa mężczyzn i Przyjaciele, sta-
nowią eksperymentalne intermezzo w rozwoju Iwaszkiewiczowskiego stylu, dopiero 
po nich narodzi się Iwaszkiewicz – wielki realista i psychologista. „Nowa prostota” 
(użyjmy terminu Ritza) 54, w przeciwieństwie do okresu wczesnego, jak i późnego 
jego twórczości, nie doczekała się żadnego szer szego omówienia.

Zmowa mężczyzn wykorzystuje chwyty i rekwizyty powieści popularnej (nagłe, 
niespo dziewane i dramatyczne zwroty akcji, powikłania miłosne, umieszczenie 
bohaterów w wyższych sferach), choć nie „ześlizguje się” w melodramatyczność, 
a tytułowy temat „zmowy mężczyzn”, problem artysty/wyrobnika (Tadzio) czy ilu-
minacji religijnej (ksiądz Kurek) sytuują ten utwór blisko powieści psychologicznej, 
ostatni z wątków zbliża ją na wet do zagadnień związanych ze współczesną francu-
ską myślą religijną (J. Maritain, F. Mauriac). W Zmowie mężczyzn akcja toczy się 
wartko, jak na romans przystało, unika Iwaszkiewicz opisów, a sensy psycholo-
giczne podane są poprzez suche wyliczanie faktów i relacjonowanie rozmów, co 
zresztą sprawia mu najwięcej trudności (list do żony z 5 III 1926) 55. Ta sucha re-
lacyjność w niektórych rozdziałach Zmowy mężczyzn przechodzi w dialogiczność, 
narrator się wycofuje, my zaś słuchamy niezapośredniczonych rozmów bohaterów 
(np. obszerne fragmenty rozdziałów XVI i XIX). Taki eksperymentalny sposób pro-
wadzenia fabuły utworu zdominował także Przyja ciół: opowiadanie jest, w stosun-
ku do Zmowy mężczyzn, „zradykalizowane”, adres czytelni czy tego opowiadania 
wydaje się węższy, choć podwojony 56, pojawia się wyparta ze Zmowy mężczyzn 
homoseksualność ustanowiona jako motor fabuły 57 i silnie z nią związane zagad-
nienie wzajemnego odniesienia życia oraz sztuki. Ascetyzm narracji widoczny 
w pewnych partiach Zmowy mężczyzn w Przyjaciołach osiąga granice, których nigdy 
później już Iwaszkiewicz nie przekroczy. Opowiadanie zostaje pozbawione wszelkich 
chwytów literatury popularnej: szybkiej akcji, standardowej romansowości etc. Ritz 
powie o nim, że jest „swego rodzaju protokołem z roz mowy” 58. Sam Iwaszkiewicz 
pisał natomiast tak: 

Myślę, że tych czterdzieści lat przebywania w ukryciu wyszło no weli na dobre. A przede wszystkim, 
po wszystkich próbach nowoczesnych nie będzie raziła jej forma, która jest jakimś dziwnym przeczuciem 
Ivy Compton-Burnett 59 i która bardzo raziła tych paru ludzi, którzy Przyjaciół w swoim czasie czytali, 
zresztą bez wielkiego entuzjazmu. [I 7] 

52 G. R i t z, Jarosław Iwaszkiewicz. Pogranicza nowoczesności. Przeł. A. K o p a c k i. Kraków 1999, 
s. 151. 

53 Zob. M. J ę d r y c h o w s k a, Wczesna proza Jarosława Iwaszkiewicza. Wrocław 1977. 
54 R i t z, Jarosław Iwaszkiewicz, s. 151.
55 I w a s z k i e w i c z o w i e, op. cit., s. 469.
56 O podwojonych adresach czytelniczych dotyczących homoerotycznych tekstów Iwaszkiewicza 

pisałem w szkicu Kanon i kanony, czyli jak rozumieć pojęcie literatura homoseksualna (w: Literatu-
ra, której nie ma).

57 A nawet nie sama homoseksualność, co kryzys defninicyjny, jaki to pojęcie wywołuje w języku. 
Szerzej o tym kryzysie piszą B. W a r k o c k i  i T. K a l i ś c i a k  w szkicu Czesław Miłość (w zb.: 
Warszawa Miłosza. Red. M. Z a l e s k i. Warszawa 2013). 

58 R i t z, Jarosław Iwaszkiewicz, s. 114.
59 O pisarstwie I. Compton-Burnett zob. B. B a ł u t o w a, Nowe formy powieści. Twórczość Ivy Comp- 

ton-Burnett. Wrocław 1975.
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Ich forma  „prorocza” – wedle słów samego Iwaszkiewicza – jest, także jego zda-
niem, „dziecinnie [...] ułomna”, określa ją nawet jako „bezkształtne gruzła formy”, 
mówi o „zasadniczym zgrzycie kompozycyjnym, kontraście pomiędzy nowocześnie 
pomyślaną osobowością Achillesa a Wiesławem Wolffem, który w całości należy do 
literatury minionej epoki [...]” (I 8). Ze wszystkimi autokrytycznymi komentarzami 
Iwaszkiewicza zgadza się przywoływany Ritz, stwierdzający, że w efekcie „Przyja-
ciele to jednak utwór w jego twórczości marginalny” 60. 

Owszem, Przyjaciele nie są opowiadaniem należącym do Iwaszkiewiczowskiego 
kanonu, a krytyczna i czytelnicza recepcja tego tekstu wydaje się znikoma. Ale, 
moim zdaniem, utwór stanowi jeden z kluczy niezbędnych do zrozumienia drogi 
artystycznej autora Zmowy mężczyzn, umożliwia analizę wewnętrznych mechani-
zmów rozwoju jego prozy. Sam fakt wpisania/wypisania go z kontekstu Brzeziny 
i Panien z Wilka powinien wszystkim mówiącym o jego marginalności dać wiele do 
myślenia. 

Warunki i możliwości wypowiadania homoseksualności stanowią jeden z za-
sadniczych problemów formalnych, z jakimi boryka się Iwaszkiewicz w całej swojej 
twórczości, szczególnie jednak na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych, kiedy 
artysta rezygnuje z „sublimacji i estetyzacji oraz zachowania wierności stylowi 
młodopolskiemu” na rzecz „poniekąd oświeceniowej próby bezpośredniej tematy-
zacji” 61. Między pierwszą a drugą fazą Iwaszkiewicz tłumaczy Fałszerzy, czyta 
Korydona, pisze Przyjaciół.

Rekonstruowanie erotycznych i literackich skandali międzywojennej Warszawy, 
a więc szukanie środowiskowego klucza, byłoby dość jałową procedurą. Zamiast 
tego chciałbym poddać głębszej refleksji gide’owską inspirację pojawiającą się 
w Przyjaciołach, gdyż stanowi ona, moim zdaniem, katalizator, który umożliwił 
Iwaszkiewiczowi artystyczne i płodne literacko wpisanie tematyki homoerotycznej 
w splot nowych zagadnień estetycznych, społecznych, kulturalnych i ekonomicz-
nych, z jakimi boryka się polskie społeczeństwo u progu Wielkiego Kryzysu.

Na rolę literatury, i to przede wszystkim francuskiej, jako inspiratorki akcji 
opowiadania naprowadza nas autor na samym początku – pierwsza scena toczy 
się w księgarni Gebethnera i Wolffa przy dziale z literaturą francuską, a Wiesław 
Wolff z księdzem Gallienim (opiekunem drugiego z protagonistów – młodego Achil-
lesa Koreckiego) „Mówią o książkach ze swobodą ludzi bardzo oczytanych” (I 11). 
Literackość Przyjaciół sygnalizowana jest w jednym z dialogów, jaki Wolff prowadzi 
ze swą powierniczką, panią Janiszewską: 

– Jesteś śmieszną powieściową postacią – powiedziała pani Janiszewska ze zgorszeniem. – Któż 
widział tak na serio brać literaturę?   

Wolff przyznał rację pani Janiszewskiej.
– No, ale trudno; czasami i  l u d z i e  z  l i t e r a t u r y  m u s z ą  o ż y w a ć. [I 14; podkreśl. W. Ś.]

Później, w którejś z pierwszych rozmów Wolffa z Koreckim, przewija się nazwi-
sko Gide’a. Jedno z kluczowych pytań, jakie stawiają sobie bohaterowie, dotyczy 
kwestii relacji między literaturą a życiem:

60 R i t z, Jarosław Iwaszkiewicz, s. 115.
61 Ibidem, s. 99.
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– C o  w y  w s z y s c y  z  t ą  l i t e r a t u r ą... Niedawno pani Janiszewska, a teraz ten chłopak. Czy 
ty wiesz, co ważniejsze? Czy życie, czy literatura? [I 28; podkreśl. W. Ś.]

Czy literatura może mówić prawdę? Na jakich warunkach jest referencyjna, 
w jakim zaś stopniu deformuje, a nawet kreuje fakty życiowe? Jakie są jej ograni-
czenia poznawcze? Pytania te powracają w opowieści uparcie – czasem pozornie 
bez związku (np. w inicjalnej rozmowie o zafałszowanych pamiętnikach Poincarégo 
áI 10ñ), ale w istocie stanowią jedną z najważniejszych osi tematycznych opowia-
dania: kwestia literatury/życia pojawia się w rozmowie o samobójstwie (I 27–28), 
podtrzymuje ją w całym niemal utworze wspólna i symultaniczna lektura Iliady, 
która co innego znaczy dla Achillesa, co innego zaś dla Wolffa.

Problem literackiej mimesis został w rewolucyjny sposób podniesiony przez 
Gide’a w Fałszerzach, w których  – wiernie tu za nimi postępują Przyjaciele – spla-
ta się z próbą wyrażenia pragnienia homoerotycznego i kwestią umownie nazwaną 
ekonomiczną. Jak zwięźle oddał to Krzysztof Jarosz: 

pojęcie fałszerstwa jest dla niego [tj. Gide’a] dużo bardziej pojemne i pojmowane w sposób przenośny 
dla zdiagnozowania zarówno współczesnych mu, jak i uniwersalnych postaw ludzkich. Tak rozumiana 
kategoria fałszerstwa, fałszu, fałszywości i zakłamania, przeciwstawna szczerości i autentyczności, 
stanowi tematyczny zwornik powieści [...]. [J LIX–LX]

W jednym z kluczowych fragmentów Fałszerzy Edward (jako porte-parole Gi-
de’a) stwierdza w rozmowie z panią Sofroniską: „To, co chciałbym stworzyć, byłoby 
czymś w rodzaju Kunst der Fuge. I nie widzę powodu, aby to, co było możliwe 
w muzyce, było nie do stworzenia w literaturze...” (G 191). Muzyczna powieść 
Edwarda nosi tytuł tożsamy z powieścią Gide’a Fałszerze. Interlokutorzy Edwarda – 
Sofroniska, Laura Vedel i Bernard Profitendieu – okazują się sceptyczni wobec 
pomysłu pisarza: 

[...] Sofroniska odpowiedziała, że muzyka jest sztuką matematyczną [...].
Po czym – dodała Laura – świat był na długo uleczony z fugi. Uczucie ludzkie, nie mogąc się już 

w niej zmieścić, poszukało innych mieszkań. [G 192] 

Bernard natomiast dopytuje się o to, kim są owi tytułowi fałszerze (G 192). 
Edward rozczarowuje rozmówców swoją odpowiedzią – twierdzi, że sam nie wie, ale 
„myśli z dziedziny wymiany pieniędzy, dewaloryzacji, inflacji po trochu opanowy-
wały jego książkę [...]”, a potem przytacza historię fałszywej 10-frankówki, która 
warta jest w rzeczywistości 2 su, lecz „Będzie warta dziesięć franków aż do chwili, 
do której nikt nie rozpozna, że jest fałszywa” (G 193).   

Znamienne, iż we wpisie z dziennika Edwarda następującym po tym fragmen-
cie autor dezawuuje znaczenie własnych uwag: „Sofroniska, Bernard i Laura py-
tali mnie dzisiaj o moją powieść. Po cóż się dałem wciągnąć w tę rozmowę? Mówiłem 
same głupstwa” (G 194). Czytelnik Fałszerzy pozbawiony spójnej instancji narra-
cyjnej, która zapewniałaby równie spójną interpretację świata powieściowego, gubi 
się nie wiedząc, czy Edward rzeczywiście wykłada swoją teorię powieści, czy też 
„Mówi [...] głupstwa”. 

Iwaszkiewicz, jak postaram się to udowodnić, umieszcza Przyjaciół w zbiorze 
opowiadań muzycznych nie tylko ze względu na pierwowzór głównego bohatera, ale 
przede wszystkim dlatego, że zaczerpnięty od Gide’a pomysł literackiej fugi bardzo 
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przypadł mu do gustu, problem zaś fałszerstwa, przepływu pieniędzy, fałszywego 
głosu, a co za tym idzie – kwestie niedostępności prawdy, zaniku instancji nada-
jących sens, pesymizm poznawczy stanowią, jak już napomykałem, jedno z głównych 
zagadnień opowiadania Iwaszkiewicza. Gide’owska inspiracja, którą chcę się tu 
zająć, ma zatem dwa uzupełniające się i kumulujące się w ideową całość tryby. 
Pierwszy to tryb formalny – muzyczny. Drugi to tryb  tematyczny: uważna, transla-
torska lektura Gide’a pozwala Iwaszkiewiczowi ująć w literacką formę rzeczywiste 
postaci, ich motywacje, psychologię, postawy, relacje. Gide niejako legitymizuje 
inne niż sublimacyjne (charakterystyczne dla wcześniejszych utworów Iwaszkiewi-
cza, takich jak Zenobia Palmura) pisanie o homoseksualności w jej uwikłaniu 
w problemy współczesnego świata, polityki, sztuki, ekonomii etc. Krótko mówiąc, 
Iwaszkiewicz, który jest uznawany za autora wchodzącego w dialog z wielkimi eu-
ropejskimi prozaikami: Lwem Tołstojem, Thomasem Mannem, Marcelem Proustem, 
bardzo intensywnie dialoguje również z Gide’em. Lektura Fałszerzy nie tylko po-
zwoliła mu odnowić język własnej prozy, ale także postawiła przed nim głębsze, 
filozoficzne problemy ontologii twórczości, mimesis, psychologizmu – a więc zagad-
nienia, z którymi autor Przyjaciół mierzy się w swoich najwybitniejszych dziełach 
z lat trzydziestych.  

Opowiadanie składa się z 20 krótkich rozdziałów, pierwsze dwa mają charakter 
„didaskaliów”, zawiązują akcję, wprowadzają obu bohaterów: niedoszłego maturzy-
stę, nowoczesnego Achillesa Koreckiego, jego starszego przyjaciela Wie sława Wolf-
fa, bogatego fabrykanta i estetę; kształtują miejsce akcji, postaci po boczne, etc; 
kolejne rozdziały „protokołują” dialogi, narrator się wycofuje, a według Ritza: 
„Opowiadanie do końca odmawia empatycznego wejrzenia w serce swojego tragicz-
nego bohatera” 62. Wiesław Wolff spotyka Achillesa w księgarni, potem zaś zupełnie 
przypadkowo na przyjęciu weselnym (gdzie równie nieoczekiwanie się znalazł). 
Zabiera z sobą chłopca do restauracji Bristolu, gdzie dowiaduje się o nim nieco 
więcej. Achilles jest synem kresowych ziemian, który nie zdał matury i musi prze-
bywać w Warszawie do czasu poprawek. Potem spotykają się oni ze sobą dość 
często. Ich rozmowy, w których problemy prywatne i kwestie ogólne dotyczące 
stanu kultury czy społeczeństwa nieustannie się przeplatają, stanowią kanwę 
opowiadania. Jedną z naczelnych kwestii poruszanych przez nich jest samobójstwo. 

Młody Korecki potrzebuje pieniędzy i wyzwolenia z więzów rodzinnych. Pierwszą 
rzecz może mu zapewnić „romans” z Wolffem (krąży na jego temat plotka homo-
seksualna), drugą – różne planowane przez chłopca „ucieczki”, jak choćby praca 
w fabryce, o której rzekomo marzy. W trakcie opowiadania okazuje się, że Achilles 
mieszka z Rawitą, młodą podrzędną aktoreczką, będącą utrzymanką adwokata 
Wolffa. Gdy adwokat ją porzuca, Rawita potrzebuje kilku tysięcy złotych na spła-
cenie swoich długów. Choć Achilles zamierza wydobyć pieniądze od Wolffa, jego 
prawdomówność i wierność wobec Rawity wydają się przynajmniej równie wątpliwe, 
jak jego intencje wobec Wolffa („Jadzia nie jest człowiekiem” – powie nawet áI 103ñ). 
Kiedy dostaje już upragniony czek – jego wypisanie nie stanowi żadnego kłopotu 
dla posiadacza ogromnej fortuny – siada obok Wolffa na kanapie i całuje go w usta 

62 R i t z, Jarosław Iwaszkiewicz, s. 113.
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oferując tym samym płatną miłość homoseksualną. Wolff jednak odrzuca go gwał-
townie „Pomyliłeś się”, mówi (I 116). Monetaryzacja relacji obnaża prawdę, a wła-
ściwie chyba brak prawdy, brak istoty, brak punktu oparcia w świecie   – Wolff pisze 
długi list pożegnalny, następnie zaś zabija się strzałem w żebro (kula przeszywa 
najprawdopodobniej serce), swoim spadkobiercą czyniąc Achillesa. Gdy ten przy-
bywa do willi Wolffa, patrzy na trupa i reprodukcję portretu Damy z łasiczką Leo- 
narda da Vinci zwaną „fałszywą Madonną”. Podczas rozmowy z robotnikiem pra-
cującym w willi dowiaduje się, że Wolff miał się żenić z panną Kazią. Nie mogąc 
dłużej patrzeć na Damę z łasiczką, Achilles niszczy reprodukcję – „Podarte kawał-
ki damy z gronostajem bieliły się na trotuarze, pod oskubanym drzewkiem” (I 136). 
W ostatnim, pośmiertnym, fragmencie Achilles rozmawia z księdzem Gallienim, 
swoim korepetytorem, który tłumaczy mu, iż umiłowane przez Wolffa piękno stało 
się zabójczym „kręgiem nicości” (I 137), Achilles zaś zwierza się księdzu, że czegoś 
chce, ale nie umie tego nazwać, „a boi się fałszywego imienia, bo może go zabić, jak 
jego [tj. Wolffa] zabiło...” (I 141).

Prześledźmy pokrótce, jak w konstruowaniu tej lapidarnie tu zreferowanej hi-
storii spożytkowuje Iwaszkiewicz pomysły autora Fałszerzy 63. W tym celu sięgnij-
my po recenzję Eleutera z „Wiadomości Literackich”, w której zdaje on sprawozda-
nie ze swojej lektury powieści Gide’a. Na co zwraca uwagę Iwaszkiewicz-Eleuter? 
Po pierwsze – jego spojrzenie koncentruje się na nowatorskiej formie powieściowej:

Co się tyczy natury artystycznej książki, nasuwają się tu przede wszystkim kwestie formalne, 
które sam Gide wielokrotnie przez usta pisarza Edwarda roztrząsa. Mimo pozornej niechlujności budo-
wy [...] – jasne jest, że konstrukcja tej powieści zajmowała ważne miejsce w ogólnych pomysłach archi-
tektonicznych Gide’a 64.

W ramach tej formy szczególne zainteresowanie autora Przyjaciół budzi mu-
zyczność formy Fałszerzy  – Iwaszkiewicz przywołuje znany nam już cytat o literac-
kiej sztuce fugi, a następnie komentuje go:

Trzeba przyznać, że tematy swych fug obiera Gide frapujące, „wpadające w ucho”, że splata je  
i rozplata z prawdziwą nonszalancją, w której dopiero kryje się sucha i pewna siebie maestria 65.

Iwaszkiewicz wydaje się szczerze zafascynowany nowymi muzycznymi możli-
wościami i idącą w parze z nimi oszczędnością typowo językowych i literackich 
środków wyrazu:

Gide nie posiada barwy, ani plastyki, nie jest malarzem, ale czysty i pewny rysunek przedstawia 
nam to, czego chce autor, z niebywałą ścisłością i dokładnością. Suchość i oszczędność zdania, umiar-
kowanie słownictwa są mu w tym pomocą. Doskonałe w rysunku tematy, którymi operuje na sposób 
muzyczny, sprawiają, że sztuka jego opanowuje czytelnika. Pozwala mu przebrnąć z zamkniętymi 
oczami przez bagna, gadatliwość, czasami nawet naiwność 66.

Przyjaciele są Iwaszkiewiczowską próbą zrealizowania fugi z jej matematyczną 

63 W pewnym sensie już gramatyczna forma tytułu – liczebnik zbiorowy w rodzaju męskoosobowym, 
w mianowniku, może stanowić wyznacznik tego związku tekstowego.

64 E l e u t e r, op. cit.
65 Ibidem.
66 Ibidem.
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ścisłością wyrażającą się w tym opowiadaniu choćby powściągliwością narracji 
i uproszczeniem języka utworu. Istotę fugi stanowi temat, dwa (przynajmniej) 
głosy i kontrapunkt. Gdy w jednym z głosów pojawia się temat, w pozostałych 
głosach pojawia się kontrapunkt. Temat rozbrzmiewa najpierw w postaci zasad-
niczej. Przejmuje go – jako odpowiedź – kolejny głos fugi. W tym czasie w głosie 
pierwszym melodia rozwija się nadal jako kontrapunkt do przejętego tematu. 
Następstwo tematu i odpowiedzi jest obligatoryjne. Konstrukcja opowiadania, 
w której dominują dwa głosy – Achillesa i Wolffa – ułożone kontrapunktowo i przej-
mujące temat, wydaje się realizacją tych podstawowych założeń konstrukcyjnych 
fugi. Mówi Achilles:

Wszelkie zjawiska można podporządkować tym słowom, które ostatecznie nie to znaczą, co znaczą. 
Przez to, na przykład, mogłoby ci się wydawać, że wywierasz na mnie wpływ. Oczywiście, że jestem mniej 
silną indywidualnością. I przez to samo ja się poddałem tobie. Ale tylko w znaczeniu dobierania słów, 
w znaczeniu stworzenia sobie wspólnego języka, jaki się musi wytworzyć pomiędzy dwoma przyjaciółmi. 
Wybraliśmy twój język. [I 102]

Temat podejmuje zatem głos Wolffa, natomiast głos drugi – Koreckiego, jest 
ustawiony w kontrapunkcie. Co więcej jednak – fuga stanowi czystą konstrukcję 
muzyczną, niereferencyjną i nieprzedstawieniową, abstrakcyjną i czystą, co szcze-
gólnie dobrze widać w Bachowskiej Kunst der Fuge, stojącej na antypodach wszel-
kiej muzycznej programowości. I dokładnie taką funkcję pełni język Przyjaciół, 
język, w którym zanika wszelkie pozajęzykowe odniesienie  – jego istnienie może być 
nawet groźne, zakłócać czystą konstrukcję fugi-dialogu:

– Przyszło mi do głowy... Przyszło mi do głowy, że...
– Dlaczego nie domawiasz?
– Że staję się trochę za szczery. Rozmowy nasze jak na rozmowy przyjacielskie grzeszyć zaczynają 

prawdziwością.
– Męczysz mnie. Więc chcesz, abyśmy byli fałszywi...
– W tych dziedzinach, których nie potrafimy sobie nawzajem wytłumaczyć, powinniśmy być nie-

szczerzy. [I 100]

Trudno zatem zdefiniować w kategoriach dyskursywnych temat główny Przy-
jaciół. Miłość? Przyjaźń? Piękno? Homoerotyzm? Przemiany społeczne? Wszak 
zagadnienia te pojawiają się z pewną powtarzalnością w fudze Iwaszkiewicza. Wy-
daje się jednak, że temat właściwy należy wygenerować jako powracający motyw 
melodyczny przenikający te wszystkie tematy cząstkowe – jest nim poczucie roze-
rwania związku między signifiés a signifiants, w konsekwencji zaś niemożność 
orzeczenia o prawdziwości/fałszywości czegokolwiek, to właśnie ów „krąg nicości”, 
o którym mówił ksiądz Gallieni: 

– Zawsze szydzisz.
– No, nie zawsze. Dziś rozmawiałem z Jadzią całkiem poważnie, ale potem wszystko poszło gładko. 

Zacząłem kłamać. Tylko nie wiem, w jakich punktach kłamałem. [I 114]

Ta sytuacja ma w świecie opowiadania bardzo poważne implikacje  – obaj bo-
haterowie (Korecki i Wolff) marzą o ucieczce (słowo powraca wielokrotnie na kartach 
opowiadania – zob. np. I 51), a więc fudze, wszak fuga to właśnie ucieczka. Dla 
jednego jest to ucieczka z domu rodzinnego, dla drugiego formę ucieczki – usku-
tecznioną – stanowi samobójstwo.
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Rozpoznanie kryzysu reprezentacji tak znakomicie przeprowadzone u Gide’a 
łączą interpretatorzy z kategoriami ekonomicznymi 67   – zbiegło się z wycofaniem 
złotych monet będących zarazem znakiem pieniężnym i przedstawiających realną 
wartość szlachetnego kruszcu, z jakiego były sporządzone (J XC). Zdaniem polskie-
go badacza, idącego tu w ślad za Jeanem-Josephem Goux, Gide wyraża na płasz-
czyźnie literackiej przejście od społeczeństwa opartego na reprezentacji uważanej 
za wiarygodną, a więc takiego, w którym wartości są gwarantowane transcendent-
nym znaczeniem (ojciec, język, fallus) lub odsyłają do swych rzeczywistych desy-
gnatów (złota moneta jest zarazem znakiem i desygnatem) do społeczności, w któ-
rej nie istnieje wymienialność znaków (językowych i pieniężnych) na wartości 
(transcendentny sens i złoto), lecz gdzie jedne elementy znaczące (siginifants) od-
noszą się, bezustannie dryfując, do innych signifiants, uzyskując w ten sposób 
znaczenie tylko lokalne, względne i subiektywne. Język – złota moneta epoki kla-
sycznej, zastąpiona została językiem, żetonem nowoczesności (J XC). 

Iwaszkiewicz, co prawda, nie wprowadza wątku fałszywych pieniędzy, ale wie-
le jest sygnałów rozchwiania poczucia wartości pieniądza  – najwyraźniej je widać, 
gdy Achilles, poinformowany o odziedziczeniu fortuny Wolffa, bez poczucia zaże-
nowania prosi mecenasa (utrzymującego jego kochankę) o pożyczenie 2 złotych na 
taksówkę (I 130). Podjęcie przez Achillesa próby sprzedaży swojego zaangażowania 
(przyjaźni? miłości? ciała?) Wolffowi i następująca później – ostatnia – rozmowa, 
w której bohaterowie dyskutują o relatywizowanej wartości pieniądza, pozwalają 
wyrazić przypuszczenie, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju naśladowaniem 
twórczym tematyki Fałszerzy. Mimo wszystko jednak ekonomia znaków-pieniędzy 
nie jest tak istotna w Przyjaciołach, jak w Fałszerzach. O wiele ważniejsza wydaje 
się kwestia piękna i jego reprodukowanie  – prawie 10 lat przed słynnym esejem 
Waltera Benjamina zatytułowanego Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej! 
– w opowieści symbolizowana przez „fałszywą Madonnę” (np. I 95) 68.

Zagadnienie „fałszywej Madonny”, które w artykule tylko sygnalizuję, nieuchron-
nie prowadzi nas ku kwestii tematycznego kręgu inspiracji Fałszerzami. Aby go 
omówić, wrócić musimy na chwilę do recenzji Eleutera z „Wiadomości Literackich”. 
I tu dochodzimy do kwestii homoseksualności i do Korydona, oto bowiem tak pisze 
Iwaszkiewicz:

Jednym z podstawowych niedomagań tej powieści jest jej mętność ideowa. Książka zawiera pewne 
tezy, tezy te jednak po pierwsze nie grzeszą jasnością, po drugie są nieco pomieszane. Oczywiście naj-
zrozumialej przedstawia się ta część nowej powieści, która jest jakby ilustracją teoretycznych założeń 
Corydona. Chodzi tu o zbawienny wpływ dobrej przyjaźni (na tle homoseksualistycznym) na rozwój 
charakteru młodzieży płci męskiej i na szkodliwość takiej przyjaźni – złej. Teza jasna sama przez się 
i dająca się wyrazić bez modnej okrasy miłości jednopłciowej, bez której nie może się teraz obyć ani 
jedna powieść francuska (Les Thibaults, Kyra Kyralina, La Bonifas, Faux-monnayeurs; no i Proust 

67 Zob. np. J.-J. G o u x, Les Monnayeurs du langage. Paris 1984.
68 Być może, stanowi ona reminiscencję lekturową innej powieści A. Gide’a – Lochów Watykanu, 

w których pojawia się postać (rzekomo) nieprawdziwego papieża. Jak komentuje J a r o s z: 
„Nieprawdziwość papieża, ojca wspólnoty duchowej, autorytetu moralnego, który jako następca 
świętego Piotra, osobiście wyznaczonego na tę funkcję przez Chrystusa, powinien być gwarantem 
prawdziwości religii i istnienia Ojca Niebieskiego, budzi poczucie zwątpienia i wykorzenienia moral-
nego” (J LIV).
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oczywiście). U Gide’a występuje nawet matka, która czując, że jej ukochany syn poczyna się wymykać 
spod wpływów rodziny, powierza go człowiekowi, o którym wie, że czuje w swym sercu więcej niż przy-
jaźń dla jej syna, i jak gdyby błogosławi ów związek, widząc w nim szczęście swego dziecka 69.

Dla Iwaszkiewicza Fałszerze wyznaczają możliwość pewnej fabularyzacji trak-
tatu, jakim jest Korydon. Jak wiadomo (odnosi się do tego w recenzji także Iwasz-
kiewicz), w Fałszerzach widzimy dwie pary męskie na wzór antycznych par erome-
nos–erastes: Bernard –Edward i Olivier–Robert, z których ta pierwsza ma wzorco-
twórczy charakter, najlepiej ilustruje to, o co chodziło protagoniście dialogów 
sokratycznych. U Iwaszkiewicza występuje jedna para, Wolff i Korecki, choć pewną 
rolę gra tu również postać preceptora Achillesa – ksiądz Gallieni. Niewiele o nim 
w gruncie rzeczy wiemy, ale przedstawiany on jest w pozytywnym świetle jako 
cierpliwy powiernik i doradca Achillesa, a przy okazji przeciwnik jego rodziców, 
wykazujący nieortodoksyjną tolerancję dla „podejrzanych” znajomości podopiecz-
nego. Ich rozmowy czasami bardzo przypominają te z Korydona:

– Więc ostatecznie nie chcesz miłości? Wierz mi, że to jest nierozsądny bunt przeciw naturze.
– Miłość się teraz tak często buntuje przeciw naturze.
 – Czy tego cię też nauczył twój nowy przyjaciel? [...]
– Skąd ksiądz się tak zaraz domyślił?
– Domyśliłem się... Ale to także nieprawda, co pomyślałeś. Miłość prawdziwa nie może się buntować 

przeciwko naturze. Prawdziwa miłość wbrew naturze czy z naturą jest zawsze miłością. [I 74]

Należałoby więc powiedzieć, że Przyjaciele są, sekundarnie, również próbą fa-
bularyzacji założeń Korydona. W tej fabularyzacji istnieje jednak, jak sądzę, wyraź-
na intencja polemiczna  – wyidealizowana relacja homoerotyczna (nawet jeśli pla-
toniczna) między dorastającym chłopcem a dojrzałym mężczyzną, jaką postulował 
traktat Gide’a, jest niemożliwa w rzeczywistym świecie – tragiczny finał historii 
miłości/przyjaźni Wiesława Wolffa stanowi tego najlepszy dowód.

A b s t r a c t

WOJCIECH ŚMIEJA University of Silesia, Katowice

HOMOEROTISM, MIMESIS AND ‘THE ART OF THE FUGUE’ ANDRÉ GIDE’S CREATIVITY 
(“CORYDON,” “LES FAUX-MONNAYEURS” á”THE COUNTERFAITERS”ñ) IN POLISH  

INTER-WAR LITERATURE

The article presents the influence of André Gide’s creativity over the mode of homosexuality represen-
tation in Polish Inter-war literature. It discusses literary pieces (S. I. Witkiewicz’s Pożegnanie jesieni 
áFarewell to Autumnñ), political commentary journalism (T. Boy-Żeleński), and correspondence (P. Hertz, 
J. Iwaszkiewicz). The second part of the sketch offers an insightful interpretation of Jarosław Iwaszkie-
wicz’s short story entitled Przyjaciele (Friends) as a breakthrough story for Iwaszkiewicz’s poetics and 
also as that which heavily relies on inspirations by Gide’s Les Faux-monnayeurs (The Counterfaiters) of 
which Iwaszkiewicz was the translator.

69 E l e u t e r, op. cit.
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ObjaśNIaNIe marzeń SeNNyCh WeDług StaNISłaWa IgNaCegO 
WItkIeWICza

Pod datą 11 VIII 1912 bronisław malinowski zanotował w swoim Dzienniku: „Dziś 
w nocy postanowiłem przypomnieć sobie sny wedłáugñ recáeptyñ Stasia i rzeczywi-
ście śniłem cały szereg [...]” (mD 160) 1. Wspomnianym „Stasiem” jest, oczywiście, 
Stanisław Ignacy Witkiewicz, ówczesny najbliższy przyjaciel przyszłego antropolo-
ga. ta wzmianka bezsprzecznie świadczy o tym, że dla autora Nienasycenia marze-
nia senne nie były sprawą obojętną. Chociaż nie zachowały się relacje na temat 
jego własnych (poza kilkoma napomknieniami w listach), pisarz wplótł intrygujące 
fantazje oniryczne do swoich dzieł powieściowych. 

Silne zainteresowanie Witkacego tą sferą życia było prawdopodobnie spowodo-
wane zaznajomieniem się z teorią psychoanalizy. Czy wpłynęła ona jednak na 
opisy marzeń sennych zawartych w jego powieściach? a jeśli tak, to w jakim stop-
niu? Czy Witkacy miał również swoją własną wykładnię ich znaczenia? aby odpo-
wiedzieć na te pytania, trzeba zastanowić się najpierw, co o pracach Sigmunda 
Freuda wiedział Witkiewicz, gdy wprowadzał oniryczne fantazje do swoich dzieł. 
Następnie należy zbadać, na czym polegała owa – wzmiankowana przez malinow-
skiego – „recepta Stasia” na przypominanie snów i czy była też związana ze sposo-
bem ich utrwalania. Dopiero mając te informacje, można przystąpić do analizy 
snów zawartych w poszczególnych powieściach Witkacego. jako że pisarz począt-
kowo sceptycznie podchodził do psychoanalizy, a i później nie w pełni akceptował 
myśli Freuda, konieczne będzie uchwycenie różnic pomiędzy tym, jaki sens nada-
wał marzeniom sennym Witkacy, jaki zaś austriacki psychiatra.

za przedmiot badań obieram najbardziej bogatą w treść fantazję oniryczną ze 
znajdujących się w utworach artysty – sen genezypa kapena z Nienasycenia (je-
dyny zawarty w owej powieści). konieczna będzie tu lektura przeprowadzona pod 
kątem metody Freuda. zamierzam dzięki temu sprawdzić, w jakim stopniu literac-
kie marzenie senne zostało zainspirowane psychoanalizą, a na ile można w nim 
wyczytać własne refleksje autora. 

1 Skrótem tym odsyłam do książki b. m a l i n o w s k i e g o  Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wy-
razu (Wstęp, oprac. g. k u b i c a. kraków 2007). Poza tym przywołując w tekście artykułu dzieła 
S. I. W i t k i e w i c z a, posługuję się następującymi oznaczeniami: WD = Dramaty II. Oprac. j. D e-
g l e r. Warszawa 1998; WN = Nienasycenie. Oprac. j. D e g l e r, L. S o k ó ł. Warszawa 1996; WNN 
= Narkotyki. – Niemyte dusze. Oprac. a. m i c i ń s k a. Wyd. 2. Warszawa 2004. Cyfry po skrótach 
oznaczają numery stronic.
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związki Witkacego z psychoanalizą

W grudniu 1912 odbył się I zjazd Neurologów, Psychiatrów i Psychologów Polskich, 
podczas którego jedną z sesji poświęcono psychoanalizie. było to istotne wydarze-
nie dla rozwoju Freudowskich idei w polskiej nauce. Wśród prelegentów znalazł się 
m.in. zakopiański doktor karol de beaurain, który w tym samym roku rozpoczął 
terapię psychoanalityczną Stanisława Ignacego Witkiewicza, wówczas 27-letniego, 
początkującego artysty. Lekarz ten nigdy nie otrzymał wykształcenia w dziedzinie 
teorii psychoanalitycznych – studiował na uniwersytecie zuryskim, jeszcze zanim 
one powstały. Spotkania z Witkacym zakończył w marcu 1913. W tym okresie 
opublikował artykuł na łamach „Internationale zeitschrift für ärztliche Psychoana-
lyse”. Potem jednak nie zajmował się już psychoanalizą 2. Wszystko wskazuje na 
to, że sesje z młodym Witkiewiczem przypadły na szczególny czas, w którym de 
beaurain próbował swoich sił w nowym nurcie psychologii i tworzył na jego grun-
cie własne koncepcje. Później bowiem zawrócił z tej drogi. 

W okresie terapii Witkacy nie był entuzjastycznie nastawiony do metody psy-
choanalitycznej. W liście do heleny Czerwijowskiej z 10 III 1913 wspominał, że nie 
przybyło mu wiary w psychoanalizę, chociaż wciąż chodził do de beauraina 3. Nie-
wątpliwie jednak teorie Freuda, przekazane przez doktora, jakiś wpływ na Witka-
cego wówczas wywarły, skoro zainteresował się on snami i w dodatku chciał nimi 
zaabsorbować swojego przyjaciela (zob. mD 160). Oczywiście, można się zastanawiać, 
czy aby na pewno był to efekt sesji u de beauraina, a nie niezależna ciekawość 
artysty. jednakże data pojawienia się w Dzienniku malinowskiego wzmianki o „re-
cepcie Stasia” na przypominanie snów zbiega się z okresem, kiedy autor Nienasy-
cenia był poddawany psychoanalizie, co każe domniemywać, iż istnieje związek 
między tymi faktami. 

jak stwierdza Paweł Dybel, w latach młodości Witkacy nie zetknął się z psy-
choanalizą w postaci czystej, lecz z jej „dzikim” wariantem, przedstawionym mu 
przez de beauraina. Doktor dosyć luźno stosował się do założeń Freuda i wprowa-
dzał do terapii swoje własne pomysły, takie jak pojęcie kompleksu embriona, któ-
rego dopatrywał się u młodego Witkiewicza, wyśmiewającego później ową diagnozę. 
to (jak wyrażał się autor Nienasycenia) „węzłowisko” było, według de beauraina, 
spowodowane zbyt dużą zależnością pacjenta od ojca 4. 

mimo specyficznego podejścia lekarza, Witkacy poznał dzięki niemu podstawo-
we założenia teorii Freuda oraz zaczął spisywać swoje sny 5. De beaurain nie tylko 
analizował pacjenta, lecz także zaproponował mu „kurs praktyczny” psychoanalizy 
(WNN 151). zakopiański doktor był wtedy dla Witkacego głównym źródłem wiedzy 
o nowym wówczas kierunku w psychologii. 

2 zob. L. m a g n o n e, Psychoanaliza w Polsce? W zb.: Psychoanaliza w Polsce 1909–1946. t. 1: 
Psychoanaliza i Polacy, psychoanaliza i literatura, psychoanaliza zbiorowości, psychoanaliza kobiet. 
Wybór, oprac., wstęp ... Warszawa 2016, s. XI–XIII. 

3 S. I. W i t k i e w i c z, Listy I. Oprac., przypisy t. P a w l a k. Warszawa 2013, s. 247.
4 zob. Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900–1918. 

Wybór tekstów. Wybór, układ, wstęp, biogramy b. D o b r o c z y ń s k i, P. D y b e l. Przeł. j. g ó r-
n y, O. P i e ń k o w s k a - k o r d e c z k a. kraków 2016, s. 619.

5 zob. ibidem, s. 620.
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Stopniowo artysta przekonywał się do myśli Freuda, czego wyraźnym dowodem 
jest książka publicystyczna Niemyte dusze, zadedykowana właśnie karolowi de 
beaurainowi 6. autor poświęcił w niej wiele miejsca ernstowi kretschmerowi, nie-
mieckiemu psychiatrze pozostającemu pod wpływem idei Freudowskich. Witkacy 
zetknął się z jego dziełem Körperbau und Charakter z 1921 roku. ze szczerością 
przyznawał przy tym, że Wstępu do psychoanalizy Freuda nie skończył jeszcze 
dotąd czytać (WNN 174). Wspominał natomiast i polecał pracę geraldine Coster 
o tytule Psychoanaliza 7. jak pisze Lena magnone, pozycja ta, choć przyczyniła się 
do popularyzacji psychoanalizy, referowała jej założenia w sposób uproszczony; 
łączyła niezgodne ze sobą koncepcje Freuda, Carla gustava junga i alfreda adlera 8. 
W Jedynym wyjściu Witkacy odwoływał się ponadto do 2-tomowego podręcznika 
Władysława Witwickiego Psychologia 9. W latach trzydziestych, a więc w okresie 
powstawania Niemytych dusz, utrzymywał z kolei kontakty z księdzem henrykiem 
kazimierowiczem – kapłanem o wszechstronnych zainteresowaniach, zajmującym 
się m.in. właśnie psychoanalizą. Ponadto Witkacy miał wiedzę dotyczącą psycho-
analizy w wersji adlera, szczególnie jego koncepcji kompleksu niższości, oraz dzia-
łań terapeutycznych junga 10.

Pisząc Nienasycenie, Witkiewicz mógł już znać część spośród wyliczonych tutaj 
lektur, na pewno zaś dysponował informacjami o teorii Freuda, jakie uzyskał od 
doktora de beauraina. Psychoanaliza musiała więc w jakiś sposób wpłynąć na 
poglądy pisarza na temat snów. zastanawiające jednak, czy fantazja oniryczna 
dogłębnie przedstawiona w Nienasyceniu jest odzwierciedleniem fascynacji tym 
kierunkiem psychologii, czy też mówi coś o własnych przemyśleniach Witkacego 
dotyczących natury marzeń sennych. 

recepta Stasia

jak twierdzi grażyna kubica, edytorka Dziennika malinowskiego (a za nią Dybel), 
sposób Witkacego na przypominanie snów wiązał się również z metodą ich zapisu 11. 

  6 Witkacy pisze w tej książce (WNN 151–152) o swoim dawnym terapeucie: 
 „Lata całe nie doceniałem tego, co ów pierwszy nieomal pionier freudowskich idei u nas pośrednio 

dla mnie uczynił. 
 […] wyjątkowy ten i nie doceniony u nas człowiek chciał mi dać coś z siebie, ze swojej głębokiej 

wiedzy o ludziach i życiu, ustokrotnionej potężnym aparatem teorii Freuda, tego również nie wszę-
dzie należycie docenionego, jednego z największych geniuszy i dobroczyńców ludzkości naszej 
epoki”.

  7 zob. S. I. W i t k i e w i c z, Jedyne wyjście. Oprac. a. m i c i ń s k a. Warszawa 1993, s. 8. – WNN 174. 
Chodzi właściwie o książkę g. C o s t e r  Psychoanaliza w zastosowaniu do ludzi normalnych (Przeł. 
m. g ó r s k a. Warszawa 1929; oryginał: Psychoanalysis for Normal People. 1926).

  8 m a g n o n e, op. cit., s. XLIII.
  9 W i t k i e w i c z, Jedyne wyjście, s. 8. mowa tu o pracy Witwickiego wydanej we Lwowie w latach 

1926–1927.
10 teorię adlera uważał Witkacy za „potencjalnie zawartą w dziele Freuda” (WNN 198). zob. też 

WNN 165.
11 g. k u b i c a, wstęp w: mD 147. – P. D y b e l, Psychoanaliza – ziemia obiecana? Z dziejów psycho-

analizy w Polsce 1900–1989. Cz. 1: Okres burzy i naporu. Początki psychoanalizy na ziemiach 
polskich okresu rozbiorów 1900–1918. kraków 2016, s. 210.
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Wniosek ten wydaje się nieuprawniony. malinowski wspomina jedynie o „recepcie 
Stasia” na „przypominanie snów”, nigdzie nie informując o ich notowaniu. to, że 
Witkacy instruował przyjaciela tylko o pewnego rodzaju mnemotechnice, potwier-
dza ustęp z Nienasycenia, w którym główny bohater, genezyp kapen, odtwarza 
w pamięci swoją oniryczną fantazję:

genezyp zaczął przypominać sobie sen w odwrotnym porządku w stosunku do jego naturalnego 
przebiegu. [bo sen przecie nigdy nie jest przeżywany bezpośrednio aktualnie w chwili swego śnienia 
się – i s t n i e j e  t y l k o  i  j e d y n i e  j a k o  w s p o m n i e n i e. Stąd dziwny charakter specyficzny 
najpospolitszej jego treści. Dlatego to wspomnienia, których dokładnie zlokalizować w przeszłości nie 
możemy, przyjmują to właśnie specjalne zabarwienie sennych marzeń.] 12 [WN 25]

Dopisek w nawiasie kwadratowym mamy prawo traktować jako komentarz 
wyrażający przekonania autora. jak stwierdza Włodzimierz bolecki, Witkiewicz 
utrzymywał swoje powieści w – zaczerpniętej od tadeusza micińskiego – konwencji 
„powieści-worka”, w której fabuła jest tylko pretekstem do wyłożenia własnych 
myśli, a w tok narracji może zostać wplecione wszystko, łącznie z wypowiedziami 
publicystycznymi i rozprawą naukową 13. „recepta Stasia” polegała zatem prawdo-
podobnie na odtwarzaniu wydarzeń ze snu w odwrotnej kolejności, niż one w nim 
występowały. zgadzałoby się to z myślą Freuda, który zwracał uwagę na fakt, iż 
człowiek zazwyczaj pamięta po przebudzeniu jedynie ostatnie fragmenty fantazji 
onirycznej, choć ma wrażenie, że trwała ona bardzo długo 14. Czy rzeczywiście myśl 
austriackiego psychiatry była tu inspiracją, trudno ocenić na podstawie jednej 
wzmianki z powieści wydanej 17 lat po zakończeniu przez Witkacego terapii psy-
choanalitycznej. 

O tym, że pisarz raczej nie przekazywał malinowskiemu metody utrwalania 
snów, przekonamy się dobitniej, jeśli przyjrzymy się notatkom na temat marzeń 
sennych w Dzienniku antropologa, które rzekomo miały zostać sporządzone zgodnie 
z tą receptą 15: 

ostatnia rozmowa ze znamáierowskimñ. Spotkanie z parą w kawáiarni?ñ – rodzaj werandy czy też kon-
strukcji á- - -ñ; chodzę, szukam jego; potem wracam do jakiegoś mieszkáaniañ, spotáykamñ znáa- 
mierowskiegoñ, rozmáowañ na schodach, czy obok. bardzo mile, o jakimś przyjęciu na drugi dzień  
w polish circle o 3000 á- - -ñ. uczucia: czuję, że jestem á- - -ñ, znamáierowskiñ jest miły. – Obok tego 
szum w aptáeceñ á- - -ñ mani łąckiej á- - -ñ. rozmowa z brzezáińskąñ. (b. logiczna). [mD 160]

tak przedstawia się sen, który malinowski notuje pod datą 11 VIII 1912, zaraz 
po wzmiance o „recepcie Stasia”. gdyby Witkacy miał wtedy własną technikę reje-
strowania fantazji onirycznych, musiałaby ona w jakiś sposób wiązać się z teorią 
psychoanalityczną, ze względu na odbywaną w tym czasie terapię u de beauraina. 
Forma w zacytowanym śnie malinowskiego różni się jednak od tej, którą propono-

12 Nawias kwadratowy pochodzi od Witkacego. artysta miał zwyczaj wprowadzać w ten sposób do 
swoich powieści liczne wtrącenia i dygresje. 

13 W. b o l e c k i, Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu międzywojennym: Witkacy, Gombrowicz, 
Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej. Wyd. 2, popr. i uzup. kraków 1996, s. 64–65. 

14 S. F r e u d, Objaśnianie marzeń sennych. Przeł. r. r e s z k e. Warszawa 2007, s. 245.
15 Wyboru marzeń sennych z Dzienników zakopiańskich malinowskiego, szczególnie naznaczonych 

inspiracją psychoanalizą Freudowską, dokonali twórcy antologii Od Jekelsa do Witkacego (s. 613–
618). D y b e l  omawia je też w pierwszej części książki Psychoanaliza – ziemia obiecana? (s. 210–212).
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wał Freud, chcący, by marzenie senne zapisywać możliwie dokładnie, ze wszystki-
mi skojarzeniami, jakie przychodzą na myśl w związku z nim. tu natomiast częściej 
niż w innych partiach Dziennika używane są skróty, skąd należy się domyślać, że 
były to notatki dokonywane w pośpiechu. świadczy o tym również nagromadzenie 
fragmentów nieczytelnych, niepewnych, na co zwróciła uwagę kubica 16. 

Nieco inaczej prezentują się późniejsze marzenia senne malinowskiego, choćby 
te, które przyszły antropolog spisał w październiku 1912. W środę 16 X notuje dwa 
sny z udziałem Ireny Solskiej, słynnej aktorki młodopolskiej, z którą Witkacy miał 
wcześniej burzliwy romans. Pierwszy z nich jest krótki, typowo erotyczny (zob. 
mD 225–226). W drugim, znacznie bardziej złożonym, pojawia się prócz Solskiej jej 
mąż Ludwik oraz kilka innych osób. malinowski drobiazgowo zapisuje wszystkie 
zapamiętane szczegóły: „okno po lewej stronie”, „Irenka na prawo” (mD 227), „land-
szaft, paprocie, jakaś młaka czy kałuża, księżyc się odbija; pode mną dolinka, na 
dnie staw [...]” (mD 228). Notuje, że tego ranka spał długo, a po przebudzeniu 
przypominał sobie swój sen (zob. mD 227), co z pewnością odnosi się do wzmian-
kowanej wcześniej „recepty Stasia”. W przypadku tego marzenia onirycznego rzuca 
się w oczy skrupulatność opowiadania, zgodna z zaleceniami Freuda. Czyżby więc 
Witkiewiczowska metoda zawierała również dyrektywy co do sposobu zapisu snów? 
Przeczyłby temu sen wcześniej przytoczony, nakreślony przez malinowskiego wy-
jątkowo lakonicznie. być może, Witkacy w swojej recepcie zawarł Freudowski nakaz 
dokładności, lecz akcentował inne aspekty? a może jego przyjaciel po prostu nie 
stosował się do owej rady? Na podstawie dostępnych dziś materiałów nie da się 
tego rozstrzygnąć. 

Niełatwo również stwierdzić, czy poglądy młodego Witkiewicza na temat snów 
były w roku 1912 identyczne z Freudowskimi. z pewnością jego wiedza o teoriach 
psychoanalitycznych mogła ulec jakimś przekształceniom, jeśli weźmiemy pod 
uwagę ich nieortodoksyjne traktowanie przez doktora de beauraina. mało prawdo-
podobne jednak, by postrzeganie snów przez pisarza nie miało żadnego związku 
z psychoanalizą Freuda. jej echa pobrzmiewają bowiem w próbach, jakie podejmu-
je malinowski w Dzienniku, by objaśnić znaczenie poszczególnych elementów w swych 
marzeniach sennych. jako że z dziełami austriackiego psychiatry bezpośrednio 
zetknął się dopiero później 17, te psychoanalityczne wpływy musiał zaczerpnąć albo 
od Witkacego, albo od de beauraina, z którym również się znał 18. W notatce mali-
nowskiego z 18 X 1912 czytamy: „Stáaśñ o snach: przytłumione, przykre komple- 
ksy występują” (mD 232). Stwierdzenie to jest bardzo bliskie myśli psychoanalitycz-
nej. Przy śnie zapisanym 31 X antropolog wspomina zaś o „kompleksie boraina” 
(czyli beauraina), co jednoznacznie kojarzy się z koncepcją „kompleksu embriona” 
zakopiańskiego doktora, o której musiał słyszeć od młodego Witkiewicza 19.

zarówno Witkacy, jak i malinowski orientowali się z pewnością w poszczególnych 
ustaleniach Freuda dotyczących objaśniania marzeń sennych. zaświadcza o tym 

16 k u b i c a, op. cit., s. 147. 
17 zob. ibidem, s. 147. 
18 D y b e l  (op. cit., s. 210) ustalił, że malinowski i de beaurain działali razem w założonej w 1911 roku 

Sekcji Ludoznawczej towarzystwa tatrzańskiego.
19 zob. ibidem, s. 210–211.
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fragment notatki z 16 X 1912: „opowáiadamñ Stasiowi sen: czy Iráenkañ występáujeñ 
dlatego, że byłem z nią dużo, a potem suddenly cut off ánagle przerwañ? Czy sub-
stytucja; czy mi się podobała?” (mD 229). Przyjaciele wspólnie rozważają zatem 
hipotezy dotyczące znaczenia obecności Solskiej w dwóch snach zapisanych tego 
samego dnia: „ciągłe jej powracania we śnie, kiedy na jawie nie dałem jej ani ½ 
myśli” (mD 228). malinowski zaznacza, że nie pożądał jej ani w ogóle nie poświęcił 
jej chwili uwagi. Co więcej, nie pociągała go nawet w stanie onirycznym: „[jestem] 
świadomy, że jej nie kocham i że mi się nie podoba; ona mówi: to nic, ja wiem, że 
Ci się nie podobam, ale to będzie tym lepiej […]” (mD 225–226). antropolog podaje 
trzy wytłumaczenia: po pierwsze, obecność Solskiej w tych snach może wynikać 
z częstego początkowo widywania jej i nagłego urwania się kontaktów; po drugie, 
niewykluczone, że objawia się tu działanie mechanizmu substytucji; po trzecie, 
zachodzi ewentualność, że aktorka podoba się malinowskiemu nieświadomie. 
Wszystkie trzy rozwiązania można wyprowadzić z teorii Freuda. 

młodzieńcze zapiski malinowskiego dowodzą zatem bezsprzecznie, że psycho-
analiza z pewnością wpłynęła na podejście Witkiewicza do snów 20, że znał on 
przynajmniej część ustaleń Freuda dotyczących ich objaśniania oraz że jego zain-
teresowanie tym kierunkiem psychologii rozpoczęło się w 1912 roku. 

Podobnie jak malinowski, autor Nienasycenia również zapisywał swoje sny 21. 
Niestety, w jego przypadku nie dysponujemy tak obszernym świadectwem jak 
Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Witkacy zrelacjonował natomiast kilka 
swoich marzeń onirycznych w listach do Czerwijowskiej, z którą korespondował 
właśnie w latach przechodzenia terapii u de beauraina. Forma epistolarna natu-
ralnie wymusiła na artyście pewną obróbkę materiału. jeśli nawet młody Witkiewicz 
stosował się w prywatnych zapiskach do zaleceń Freuda, aby marzenie senne 
notować ze wszystkimi szczegółami i skojarzeniami, konwencja epistolarna bez 
wątpienia takiej drobiazgowości nie wymagała, dlatego też w tym wypadku ograni-
czał się jedynie do wzmiankowania o ich ogólnej treści. Najprawdopodobniej jednak 
autor Nienasycenia nie posługiwał się żadną konkretną techniką zapisywania 
snów – miał tylko metodę ich przypominania sobie. 

Sen o „mieduwalszczykach”

ze szczegółowych opisów marzeń sennych nakreślonych piórem Witkacego znamy 
jedynie te, które zawarł on w swoich powieściach. Najważniejszy wydaje się wnikli-
wie przedstawiony i omówiony na kartach Nienasycenia sen, który przypomina 
sobie genezyp kapen na początku utworu. to skrupulatnie opowiedziana, rozbu-
dowana fantazja o tym, jak bohater idzie ulicą przez nieznane miasto z kuzynem 

20 tak samo twierdzi D y b e l  (op. cit., s. 208): „terapia u de beauraina musiała [...], tak czy inaczej, 
oddziałać na kształt późniejszej twórczości literackiej Witkacego. Dzięki niej bowiem zapoznał się 
on od strony praktycznej z pewnymi istotnymi elementami Freudowskiej teorii, które starał się 
później wykorzystać artystycznie. Należały do nich np. technika luźnej asocjacji i związane z tym 
gry słowne, szczególne znaczenie przypisywane marzeniom sennym, podkreślenie kluczowej roli 
seksualności w życiu psychicznym, krytyczny stosunek do kulturowych reguł i konwencji, specy-
ficzny typ refleksji nad sobą”.

21 zob. ibidem. 
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toldziem i obcym „drabem”, którego twarzy zobaczyć nie może. razem z towarzy-
szami wchodzi do kawiarni. tam „drab” zaczyna go ściskać i obwieszcza genezypo-
wi, że jest jego bratem jaguarym (tymczasem protagonista powieści ma jedynie 
siostrę). młodzieniec odczuwa do „draba” olbrzymi wstręt i zabija go poprzez udu-
szenie. Nie czuje żalu, lecz trwogę przed konsekwencjami tego czynu. Chce uciec, 
ale drogę zagradzają mu żandarmi, wśród których rozpoznaje swoją matkę. ta 
oświadcza, że wysłucha go „szef”. Na zakończenie snu wydarza się coś osobliwego: 
rodzicielka podaje genezypowi kartkę ze zdaniem złożonym z neologizmów: „mie-
duwalszczycy skarmią na widok czarnego beata, buwaja piecyty” (WN 27). Nie by-
łoby w tym nic dziwnego – częste występowanie w snach dziwacznych tworów języ-
kowych i kontaminacji słownych podkreślał w swoich pismach Freud 22, o czym 
Witkacy mógł wiedzieć – gdyby nie fakt, że to samo zdanie zostało wykorzystane 
9 lat przed opublikowaniem Nienasycenia, jako motto powstającego w okolicach 
1921 roku Bezimiennego dzieła, dramatu poświęconego malinowskiemu. W dodat-
ku zostało ono tam opatrzone dopiskiem: „ze snu z r. 1912” (WD 347). ta okoliczność 
każe postawić pytanie, czy sen genezypa kapena nie jest aby snem samego autora.

janusz Degler w książce Witkacego portret wielokrotny ustalił, że tworzenie 
powieści, która w 1930 została wydana jako Nienasycenie, artysta rozpoczął właśnie 
w 1912 roku. Poświadczają to listy do Czerwijowskiej oraz wywiad udzielony przez 
Witkacego łódzkiemu dziennikowi „republika” po prapremierze sztuki Persy Zwier-
żontkowskaja 23. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że sen genezypa kapena 
z Nienasycenia jest reminiscencją autentycznego marzenia onirycznego Witkacego, 
zanotowanego w trakcie terapii psychoanalitycznej w 1912 roku. Wszystko na to 
wskazuje: pierwotny tytuł Nienasycenia brzmiał przypuszczalnie Obłęd 24 (ostatecz-
nie został tak nazwany drugi tom powieści), co nawiązuje do głębokiego kryzysu 
psychicznego, który Witkacy przeżywał w tym czasie, gdy poddał się psychoanalizie 
u de beauraina. Doktor wypytywał go m.in. o fantazje senne, co wzbudziło w arty-
ście zainteresowanie nimi. z informacji podanej w Bezimiennym dziele wynika, że 
niezrozumiałe zdanie powracające później w Nienasyceniu pochodzi ze snu z tego 
okresu. hipotezę o wykorzystaniu własnych fantazji onirycznych zdaje się potwier-
dzać jeszcze fakt, iż Witkacy wielokrotnie wprowadzał elementy autobiograficzne 
do swoich dzieł, na co zwracali mu uwagę jego bliscy, chociażby w związku z nie-
opublikowaną za jego życia powieścią 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna Kobie-
ta 25, która powstała nieco wcześniej, bo w latach 1910–1911 26. W kolejnych utwo-
rach prozatorskich Witkiewicz lubił powracać do wątków i wydarzeń zawartych 
w swoim młodzieńczym dziele – niewykluczone zatem, że marzenie senne w Niena-
syceniu wywiódł również ze swojego doświadczenia. Wątpliwe oczywiście, by zapisał 
je słowo w słowo tak samo jak w 1912 roku. z powodu braku dostępu do osobistych 

22 F r e u d, op. cit., s. 258–259.
23 j. D e g l e r, Witkacego portret wielokrotny. Szkice i materiały do biografii (1918–1939). Warszawa 

2009, s. 199.
24 zob. ibidem, s. 206.
25 Pierwowzory postaci występujących w powieści rozszyfrowała a. m i c i ń s k a  (zob. jej wstęp w: 

S. I. W i t k i e w i c z, 622 upadki Bunga, czyli Demoniczna kobieta. Oprac. a. m i c i ń s k a. Posł. 
j. D e g l e r. Warszawa 2015, s. 28). 

26 zob. ibidem, s. 6–8.

I-5.indd   77 2018-09-06   10:19:23



rOzPraWy I artykuły78

notatek młodego Witkiewicza dotyczących jego marzeń onirycznych trudno stwier-
dzić, w jakim stopniu zostało ono zainspirowane przez autentyczną fantazję. 

Poza szeregiem neologizmów Witkacy przeniósł ze swojego życia do snu gene-
zypa z Nienasycenia jeszcze jedno. W liście do Czerwijowskiej z lutego 1913 artysta 
stwierdza: „jestem znowu wolnym, ale każdą sekundę muszę zużyć na ostateczną 
walkę ze zmartwychwstałym s o b o w t ó r e m” 27. W powieści określenie „sobowtór” 
pojawia się w odniesieniu do nieświadomej natury głównego bohatera wiele razy – 
tak samo zresztą w 622 upadkach Bunga. W Nienasyceniu genezyp często myśli 
o wewnętrznym „drabie”, który czasem kieruje jego poczynaniami wbrew jego woli. 
Ów „drab” występuje także w przytoczonym śnie: „idzie z nim jakiś nie znany mu, 
wysoki i barczysty drab z ciemnoblond brodą” (WN 26). 

bez wątpienia „drab” odpowiada bezrefleksyjnej, instynktownej naturze, którą 
zauważa w sobie zypcio również na jawie. We śnie ma zatem miejsce projekcja jego 
własnych cech na inną postać – zjawisko opisane przez Freuda 28. Potwierdzeniem 
tego jest niemożność ujrzenia twarzy tajemniczego osobnika – cenzura senna chro-
ni świadomość genezypa przed rozpoznaniem samego siebie. bohater symbolicznie 
zabija we śnie swojego brata-sobowtóra, którego obecności się boi – spycha go do 
nieświadomości. jednocześnie scena ta stanowi antycypację późniejszego zdarzenia, 
kiedy główny bohater powieści, doprowadzony przez perwersyjną kochankę Persy 
zwierżontkowską do nienasycenia graniczącego z obłędem, daje się wreszcie ponieść 
swojej drugiej naturze i zabija młotkiem przypadkowego człowieka.

Freud w Objaśnianiu marzeń sennych wyraża myśl, że skoro sen ukazuje ży-
czenie jako spełnione, to w tym sensie może zapowiadać przyszłe działania czło-
wieka 29. W innym miejscu przytacza wszakże cytat z Platona: „dobrzy są ci, którzy 
poprzestają na tym, aby śnić o rzeczach, które inni, źli – czynią” 30. W momencie 
zrzeczenia się swojej świadomości na rzecz „draba” genezyp dołącza do tej drugiej 
grupy – Nienasycenie stanowi przenikliwe studium psychologiczne ukazujące prze-
bieg owej przemiany. 

morderstwo dokonane przez bohatera we śnie jest spełnieniem życzenia nie-
świadomości – wyrazem pragnienia, aby dać upust bezrefleksyjnemu instynktowi. 
Pojawienie się żandarmów wydaje się natomiast efektem działania cenzury sennej, 
która chce ukarać śniącego za nieetyczne żądze. matka i osobliwe zdanie zapisane 
na kartce sprawiają wrażenie próby pogodzenia owych sprzecznych dążeń. aby 
odgadnąć, o co miałoby chodzić w tej syntezie, należałoby przetłumaczyć neologizmy 
na zrozumiały język. W świetle metody Freuda konieczne byłoby przepytanie pa-
cjenta, co poszczególne słowa mogą dla niego znaczyć. badacz zalecał, by stosować 
przy tym metodę luźnych skojarzeń, w celu dojścia do ukrytej treści marzenia 
sennego 31. z oczywistych względów nie jesteśmy w stanie odbyć rozmowy ani z Wit-
kacym, ani z genezypem kapenem. jednak, być może, autor powieści zawarł w niej 
wskazówki dotyczące sensu tych tworów wyrazowych?

27 W i t k i e w i c z, Listy I, s. 243. 
28 F r e u d, op. cit., s. 279.
29 Ibidem, s. 519. 
30 S. F r e u d, Wstęp do psychoanalizy. Przeł. S. k e m p n e r ó w n a, W. z a n i e w i c k i. Wyd. popr. 

i uzup. kęty 2010, s. 97.
31 Ibidem, s. 70–73.
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bohaterowi Nienasycenia zdanie ze snu kojarzy się z pytaniem egzaminacyjnym, 
na które nie zna się odpowiedzi (WN 23). Niedługo wcześniej zdał maturę, co sta-
nowi z pewnością źródło tego skojarzenia. W toku narracji zostaje powiedziane, że 
owo marzenie senne rozerwało „skorupę konwencjonalnych »szkolnych« tajemnic” 
(WN 23) i ukazało kryjący się pod nią dwoisty sens życia. Sen prowadzi genezypa 
do refleksji dotyczącej tajemnicy jego istnienia, związanej z niewytłumaczalną za-
gadką, jaką jest poczucie własnego „ja” – wyodrębnionego ze świata, a jednocześnie 
pozwalającego na jego percypowanie (WN 24). W toku rozmyślań bohater postana-
wia poznać ową tajemnicę, antycypując tym samym swoje przyszłe losy nienasy-
ceńca. Wobec niemożności zaspokojenia nieskończonego pragnienia doświadczenia 
tajemnicy Istnienia popada on w obłęd i zatraca świadomość, która to pragnienie 
wywołała (WN 28–29). Przy okazji omawiania snu genezypa wyraża Witkiewicz 
ewidentnie psychoanalityczne spostrzeżenie: 

treść jego [tj. snu] istotna, nieuchwytna i niewyrażalna, zatracała się w konkretności wspominanych 
wydarzeń, dając ledwie znać o jakimś drugim, niedościgłym, znikającym na krańcach świadomości, 
życiu. [WN 26] 

znaczenia tych niedostępnych dla „ja” genezypa treści psychicznych można 
się domyślać – zgodnie z metodą Freuda – po skojarzeniach, które przytacza w po-
wieści sam bohater. W związku z dokonanym we śnie zabójstwem przychodzi mu 
na myśl krew. genezyp dziwi się sobie, ponieważ w marzeniu sennym krwi wcale 
nie było (WN 25). Przyczyna owej konotacji nie zostaje wyjaśniona. Narrator oświad-
cza jedynie, że genezyp dostrzegł „ostatnie ogniwo popełnionej zbrodni i dalej 
jeszcze, tajemniczy jej początek, gubiący się w czarnej nicości sennego niebytu” 
(WN 25). Wobec niezrozumiałości tej fantazji młody kapen zdradza swoją zależność 
od matki, co objawia się w chęci poskarżenia się jej, iż „sny są straszne i że w życiu 
kryją się zasadzki okropne [...]” (WN 28). Daje tu o sobie znać nie do końca uświa-
domiony kompleks matki, którą bohater darzy sprzecznymi uczuciami „dzikiego 
przywiązania i pogardy” (WN 30). to jednoznacznie odsyła nas do teorii Freuda 
mówiącej o występowaniu w snach afektów antynomicznych skierowanych do bli-
skich osób, przy czym afekty negatywne są niekiedy reliktami z przeszłości – pozo-
stałością po wypartym ze świadomości urazie 32. Ponadto genezyp przypomina 
sobie także poznanego poprzedniego dnia kompozytora tengiera 33 oraz przede 
wszystkim – księżną Irinę Wsiowołodownę ticoderoga, która miała się później stać 
jego kochanką, a przy tym symbolem niezgłębialności tajemnicy Istnienia. 

rozważania genezypa na temat znaczenia snu dobrze podsumowuje następu-
jący fragment powieści: 

I nagle tajemnica snu tego i erotycznej przyszłości stała się tajemnicą wszystkiego – ogarnęła świat 
cały i jego samego. Nie była to już niezrozumiałość każdej chwili życia z osobna – była to niedocieczona 
tajemnica całego wszechświata, boga i wklęsłości niebieskiej filiżanki. ale znowu nie jako problem 

32 Ibidem, s. 132–133.
33 genezyp przywołuje w pamięci słowa tengiera, lecz z treści powieści nie można wywnioskować, 

czy były to te same wyrazy, które bohater usłyszał we śnie. Wysoce prawdopodobne jednak, że 
zdanie z marzenia sennego w jakiś sposób się do nich odnosiło: „Słowa jego [tj. tengiera], słyszane 
wczoraj (i nie zrozumiane), stały się nagle jasne w całości jako niezanalizowana masa, raczej tylko 
ich ton ogólny. O sensie pojęciowym nie było nawet mowy” (WN 23).
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wiary czy niewiary postawiony na zimno. Wszystko to żyło i działo się jednocześnie, a przy tym marzło 
w nieruchomości absolutnej, zamierało w oczekiwaniu jakiegoś cudu nie do pomyślenia, objawienia 
ostatecznego, poza którym nie byłoby już nic – chyba sama najdoskonalsza, najcudowniejsza, nie da-
jąca się w żaden sposób wyobrazić Nicość. [WN 29]

marzenie senne stawia przed genezypem fundamentalne problemy dotyczące 
istnienia świata, wiary w boga i natury świadomości ludzkiej. Dochodzimy tu do 
zasadniczego rysu odróżniającego poglądy Witkacego na temat snów od myśli 
Freuda. to, co twórca psychoanalizy potraktowałby jako wynik potrzeb seksualnych, 
Witkiewicz uważa za przejaw pragnienia bardziej pierwotnego, nadrzędnego wobec 
tęsknot erotycznych, które jednak mogą być przyczyną jego rozbudzenia. W odnie-
sieniu do spraw psychicznych pisarz nie uznawał – panującego w teorii psycho-
analitycznej – panseksualizmu, czemu wielokrotnie dawał wyraz. jak podaje maciej 
Soin w monografii dotyczącej filozofii Witkacego, według autora Nienasycenia 
erotyzm stanowił „pierwotny sposób potwierdzania swojego istnienia przez indywi-
duum” 34. W tym sensie sztuka, religia i filozofia są jego pochodnymi – nie dlatego 
jednak, że miałyby być rodzajem sublimacji popędu seksualnego, lecz dlatego, że 
spełniają podobne zadanie: odpowiadają na fundamentalną nieprzystawalność 
człowieka do rzeczywistości, wyrażają jego zdumienie tajemnicą Istnienia. z tego 
też powodu Witkacy sprzeciwiał się stwierdzeniom malinowskiego – analogicznym 
do Freudowskich – w odniesieniu do pochodzenia uczuć religijnych. zdaniem pi-
sarza, są one następstwem metafizycznego nienasycenia wynikającego z konstytu-
tywnego dla człowieka wyodrębnienia ze świata i związanego z nim poczucia zadzi-
wienia 35. 

Czy zatem sen genezypa o „mieduwalszczykach” w swoim najgłębszym znacze-
niu wyraża metafizyczny głód bohatera wynikający z rozbudzenia się u niego po-
czucia własnego „ja”? Witkiewicz pisze: „Okazało się, że ludzie nie są znowu tak 
wielkim bydłem i że bez idei żyć im trudno” (WN 44). Podobnie trudno jest główne-
mu bohaterowi powieści, rozpaczliwie starającemu się czymkolwiek zapełnić brak 
transcendentnej zasady, która pokierowałaby jego życiem. takie wytłumaczenie 
omawianego marzenia sennego można poprzeć wskazówkami zawartymi w Bez- 
imiennym dziele. 

jak dowiadujemy się z treści dramatu, Witkacy mianem „mieduwalszczyków” 
obdarzył wyznawców niejakiego joachima mieduwała. grupa ta zamierza wprowa-
dzić nowy rodzaj teokracji, stworzyć sztuczną religię, która zaspokoi dążenia mas. 
Ich przywódca Cynga głosi: „to, co nie udało się innym kościołom z powodu istot-
nej wiary i kompromisów z tą wiarą, my zrobimy świadomie, jako pragmatyczny, 
programowy humbug...” (WD 369). Stwierdza, że ludzkości nie wystarczy idea 
odnosząca się tylko do ziemskiej rzeczywistości, jak np. komunizm, lecz musi być 
ona oparta na metafizyce: 

34 m. S o i n, Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wyd. 2. Wrocław 2002, s. 46–47.
35 jak pisze D. C. g e r o u l d  (Stanisław Ignacy Witkiewicz jako pisarz. Przeł. I. S i e r a d z k i. War-

szawa 1981, s. 29): „W rozumieniu Witkacego religia stanowiła w dawnych czasach jeden z głównych 
sposobów reakcji na rzeczy niewiadome, metafizyczną próbę odpowiedzi na samotność człowieka 
we wszechświecie, a nie, jak uważał malinowski, coś, co można wyjaśnić rzekomo naukowymi 
przyczynami materialnymi, jak popęd płciowy czy głód”.
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trzeba dać syndykatom prawdziwą, fikcyjną religię, a nie substytut w rodzaju mitu o generalnym 
strajku. Wierz mi pan, że dzisiejsi ludzie są daleko skłonniejsi do jakiejkolwiek wiary niż totemiści na 
Nowej gwinei. [WN 369] 

Nie tylko postacie „mieduwalszczyków” wiążą Bezimienne dzieło z Nienasyce-
niem. W akcie trzecim Plazmonik oświadcza róży, którą darzy nieszczęśliwą miło-
ścią: „to jest wszystko głupi, ohydny sen” (WD 399), po czym w akcie czwartym 
zabija ją z zimną krwią, bez śladu jakichkolwiek uczuć. Wydarzenie to przypomina 
analogiczną scenę z powieści, kiedy genezyp dokonuje bezsensownego mordu, 
doprowadzony do granic swych możliwości w obywaniu się bez zaspokojenia popę-
dów. tam ofiarą pada przypadkowy mężczyzna – niejako w zastępstwie za szaleńczo 
pożądaną przez bohatera Persy zwierżontkowską. 

Na zakończenie objaśniania wątku „mieduwalszczyków” wypada powrócić do 
pytania o to, czy przedstawiony w Nienasyceniu sen da się utożsamić z marzeniem 
onirycznym samego autora utrwalonym w 1912 roku podczas odbywania terapii 
psychoanalitycznej. jest to prawdopodobne, lecz nie można ocenić, w jakim stop-
niu ustęp powieści wydanej w 1930 roku pokrywa się z młodzieńczą notatką. 
bezsprzecznie jakiś zapisek musiał istnieć (dowodzi tego motto Bezimiennego dzie-
ła), a autentyczna fantazja musiała wpłynąć na kształt snu genezypa kapena, 
choćby tylko jako pierwotne źródło zdania złożonego z niezrozumiałych neologizmów. 
Nie jest tajemnicą, że Witkacy w jakiś sposób utożsamiał się z tym bohaterem, 
ponieważ – jak zauważa Degler – swoją pierwszą ukończoną powieść, 622 upadki 
Bunga, zamierzał wydać właśnie pod pseudonimem „genezyp kapen” 36. Postanowił 
to w czasie, gdy istniały już zręby utworu opublikowanego później jako Nienasyce-
nie, najprawdopodobniej m.in. fragmenty pierwszego tomu 37, a więc, być może, 
również sen o „mieduwalszczykach”. O tym, że doświadczenia, które spotykają 
bohatera we śnie, mają jakiś związek z przeżyciami autora, przekonuje ponadto 
pojawienie się w powieści „draba” – wewnętrznego sobowtóra genezypa kapena. 

Na podstawie zaprezentowanych tu analiz można bez wątpienia potwierdzić, że 
zwiększone zainteresowanie Witkacego snami nastąpiło dzięki jego zetknięciu się 
z psychoanalizą. z początku była to fascynacja połączona z dużą dozą rezerwy, 
później jednak artysta przekonał się do wielu założeń tej teorii i przyjął je jako 
własne.

Od roku 1912, kiedy rozpoczął terapię u de beauraina, Witkacy zapisywał 
swoje marzenia senne. Choć notatki owe nie zachowały się, sny z pewnością zaj-
mowały jego uwagę, szczególnie w latach 1912–1913, o czym świadczą Dziennik 
malinowskiego oraz listy Witkacego do Czerwijowskiej. Dzięki tym materiałom 
wiadomo, że autor 622 upadków Bunga miał swoją własną metodę przypominania 
sobie snów. jak możemy przypuszczać na podstawie odautorskich przemyśleń 
zawartych w Nienasyceniu, technika ta oznaczała najprawdopodobniej odtwarzanie 
wydarzeń mających miejsce w marzeniu sennym w odwrotnej kolejności niż ta, 
w której one wystąpiły. Niewykluczone, że kryje się za tym inspiracja teorią Freuda, 

36 D e g l e r, Witkacego portret wielokrotny, s. 209. 
37 zob. ibidem, s. 201. 
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lecz nie da się tego stwierdzić na pewno. Nic nie wskazuje na to, aby recepta na 
przypominanie snów wiązała się też z metodą ich utrwalania. 

Choć opis sennego marzenia genezypa kapena ujawnia silne nacechowanie 
wpływami psychoanalizy, znaczenie tej fantazji onirycznej dla psychiki bohatera 
powieści wykłada Witkacy w sposób niezupełnie zgodny z założeniami teorii psycho-
logicznej Freuda. Objaśnienie snu o „mieduwalszczykach” uwidacznia rysy charak-
terystyczne dla specyficznych Witkiewiczowskich poglądów na temat ludzkiej psyche. 
zdaniem pisarza, człowieka dręczy poczucie dziwności bytu, tajemnica Istnienia, 
co powoduje w nim wieczne nienasycenie. Pojawiające się we śnie osobliwe słowa 
stanowią dla genezypa odzwierciedlenie zagadki świata i sekretu własnego „ja”. Sen 
wyraża potrzebę znalezienia idei, która wytyczy jego życiu kierunek wobec wielkiej 
niewiadomej. ten aspekt znaczenia marzenia sennego sprawia, że myśl Witkacego 
o snach ma charakter oryginalny, autorski, choć bez wątpienia została zainspiro-
wana przez teorię Freuda oraz jej wariant w postaci poglądów de beauraina 38. 

a b s t r a c t

FryDeryk NguyeN university of Wrocław

INterPretatION OF DreamS aCCOrDINg tO StaNISłaW IgNaCy WItkIeWICz

Stanisław Ignacy Witkiewicz familiarised with psychoanalysis when he underwent a therapy at karol 
de beaurain’s and it is at that moment when his fascination with dreams increased. the artist developed 
his own method of recollecting occurrences which consisted in evoking them in reverse order in com-
parison to that in dreaming. though Witkacy initially rejected Sigmund Freud’s thought, with time he 
became its supporter, and the description of genezyp kapen’s dream in Nienasycenie (Insatiability) is 
deeply influenced by it. an in-depth analysis of this oneiric phantasy reveals original traces of Witkie-
wicz’s views on the nature of human psyche. the main source of human struggle is, according to him, 
initial amazement with mystery of existence.

38 zbadanie pozostałych snów zawartych w powieściach Witkacego (pięć w 622 upadkach Bunga i trzy 
w Pożegnaniu jesieni) mogłoby ukazać, jak rozwijały się jego poglądy dotyczące marzeń sennych 
i jakim przemianom ulegały literackie fantazje oniryczne pisarza, w miarę jak zapoznawał się on 
z psychoanalizą. 
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SKAMANDER I AWANGARDA NA UBITEJ ZIEMI O SPORZE KAROLA 
WIKTORA ZAWODZIŃSKIEGO I JÓZEFA CZECHOWICZA

Janusz Sławiński i Michał Głowiński w swym erudycyjnym wstępie do antologii 
Poezja polska okresu międzywojennego walczą ze stereotypem, ich zdaniem, fał-
szującym wizerunek literatury Dwudziestolecia, jakoby ów okres upłynął pod 
znakiem konfliktu środowisk awangardy ze skamandrytami: „Wszystko razem musi 
skłaniać do odrzucenia wygodnej skądinąd dychotomii Skamander–awangarda jako 
zasady porządkującej obraz poezji Dwudziestolecia” 1. Autorzy skupili się przede 
wszystkim na analizie poetyk reprezentantów obu pozornie spierających się ugru-
powań i dowodzą, iż nie sposób jednoznacznie przeciwstawić dziś poetów Skaman-
dra i awangardzistów. Niewątpliwie zgłębienie tekstów programowych, założeń 
estetycznych pozwala na wyciągnięcie podobnych wniosków. Myślę jednak, że 
można pozwolić sobie na ukazanie relacji Skamander–awangarda w formie kon-
fliktu, jeśli weźmie się pod uwagę nie merytoryczną treść ich wystąpień, lecz oso-
biste sądy na temat adwersarzy. 

Do takich wniosków skłania chociażby wnikliwa lektura korespondencji Jó-
zefa Czechowicza, który wszakże w swej niechęci do środowiska skamandrytów 
miał poprzedników, gdyż awangarda krakowska także nie darzyła życzliwością 
warszawskich poetów. Przykładem może być chociażby Julian Przyboś atakujący 
w Chamułach poezji z 1926 roku m.in. Józefa Wittlina związanego wtedy ze Ska-
mandrem. Jednak to, co zapoczątkowali zwrotniczanie, znalazło swoją kontynuację 
wśród przedstawicieli drugiej odsłony ruchu awangardowego już w latach trzy-
dziestych. Wiele wypowiedzi i przedsięwzięć Czechowicza świadczy, że z niechęcią 
odnosił się on do reprezentantów czasopism redagowanych przez Mieczysława 
Grydzewskiego.

Czechowicz zorganizował 11 III 1934 w stolicy wieczór poetycki awangardowych 
literatów nazwany za pomocą metafory militarnej – najazdem awangardy na War-
szawę. Owo określenie może wydać się tylko żartem, po przestudiowaniu osobistych 
wypowiedzi Czechowicza na temat skamandrytów i „Wiadomości Literackich” na-
leżałoby jednak przyjąć, że ta pełna wrogości nomenklatura trafnie ukazuje inten-
cje autora ballady z tamtej strony. W liście do Kazimierza Miernowskiego poeta 
mówi o Kazimierzu Wierzyńskim i Antonim Słonimskim: „dwaj moi osobiści i lite-

1 M. G ł o w i ń s k i, J. S ł a w i ń s k i, wstęp w zb.: Poezja polska okresu międzywojennego. Antologia. 
Wybór ... Przypisy J. S t r a d e c k i. Wyd. 2, przejrz. Wrocław 1997, s. XIX. BN I 253.
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raccy wrogowie” 2, a w korespondencji do Stanisława Czernika nazywa „ponurym” 
reaktywowane czasopismo „Skamander” 3. 

Zatem jeśli istniał spór Skamander–awangarda, to miał on wymiar także pry-
watnych animozji, te zaś przyniosły istotne konsekwencje związane z życiem lite-
rackim. Otóż gra toczyła się w zasadzie o to, kto uprawia prawdziwą literaturę. Nie 
wątpię, że na linii Czechowicz (a pewnie i szerzej: awangarda) – skamandryci 
szczególnie ci pierwsi życzyliby sobie zamilknięcia tych drugich. Tak więc ów an-
tagonizm daje się jednak zaobserwować w świadomości twórców i odbiorców sztu-
ki w Dwudziestoleciu, a pewna jego odsłona z 1935 roku pokazuje w sposób suge-
stywny, jak bardzo zamiarem każdej ze stron była potrzeba odebrania głosu prze-
ciwnikowi. W walce o zamilknięcie antagonisty sięgano po wszelkie środki, nie 
unikano zachowań moralnie nagannych, byle tylko doprowadzić do wykluczenia 
dokonań rywala ze świadomości odbiorców sztuki. W numerze 4/5 „Okolicy Poetów” 
z roku 1935 opublikowany został artykuł Czechowicza, który stanowił odpowiedź 
na ankietę owego czasopisma dotyczącą problemu zadań krytyki poetyckiej. Pyta-
nia w tej materii zadano ówczesnym poetom, a jednym z nich był właśnie lublinia-
nin. Autor ballady z tamtej strony w sposób oczywisty wymierzył swój tekst w zwią-
zane ze Skamandrem środowisko „Wiadomości Literackich”, w szczególności zaś 
w głównego krytyka poezji tego periodyku – Karola Wiktora Zawodzińskiego 4. Choć 
w całym artykule jego nazwisko nie było wzmiankowane, wszakże aluzje poczynio-
ne przez awangardowego poetę były na tyle wyraźne, że z łatwością można rozpoznać 
w oskarżanym krytyku właśnie postać Zawodzińskiego. Czytamy tam: 

Krytykę polską oskarżam, oskarżam, oskarżam... 
Od krytyków należy wymagać bezstronności, odczuwania poezji (tego chyba brak im najwięcej), 

wreszcie szerokiego światopoglądu filozoficznego, opartego na studiach, nie zaś na poobiedniej lekturze 
popularyzatorskiej w rodzaju przemiłego skądinąd J. Jeansa. [...] Żądamy także uczciwości handlowej 
– jeżeli entuzjastyczna recenzja z tomu, popełnionego przez ważnego współpracownika jakiegoś tygo-
dnika literackiego, jest w następstwie zapłacona posadą stałego recenzenta w tymże tygodniku, to 
dlaczego o tym ma wiedzieć tylko 10 osób? Interes jest interesem. Kto będzie chciał czytać interesowne 

2 J. C z e c h o w i c z, list do K. Miernowskiego, z 17 II 1939. W: Listy. Zebrał, oprac. T. K ł a k. Lublin 
1977, s. 425.

3 J. C z e c h o w i c z, list do S. Czernika, z 6 X 1935. W: jw., s. 308.
4 K. W. Zawodziński to krytyk literacki, który odgrywał bardzo ważną rolę w środowisku nie tylko 

Skamandra, człowiek ten był też swego rodzaju instytucją w życiu literackim Dwudziestolecia. Dziś 
wydaje się zapomniany, choć jego pracy krytycznej poświęcono po wojnie monografię (zob. 
J. Z. B i a ł e k, Poglądy krytycznoliterackie Karola Wiktora Zawodzińskiego. Wrocław 1969), a jesz-
cze w 1989 roku A. Z. M a k o w i e c k i  wydał i opatrzył wstępem wybór jego pism polemicznych 
(K. W. Z a w o d z i ń s k i, Pegaz to nie samochód bezkołowy. Szkice krytyczne. Warszawa 1989). 
Wzmiankuje o nim także Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny (T. 2. Warszawa 1985, 
s. 677), gdzie w haśle J. W o j n o w s k i e g o  dotyczącym tego krytyka in extenso możemy przeczy-
tać: „Zawodziński Karol Wiktor, ur. 1 VI 1890 w Warszawie, zm. 14 XII 1949 w Toruniu, krytyk 
lit., historyk literatury, wersolog. W 1908–13 studiował filologię rom. na uniw. w Petersburgu, od 
1914 w Legionach Pol., 1918–32 służył w WP (w stopniu rotmistrza). [...] bliskie związki łączyły go 
z grupą [...] Skamandra i jej miesięcznikiem. W 1938 otrzymał Złoty Wawrzyn PAL. Od 1946 prof. 
UMK, wykładał historię literatur słowiańskich. Jeden z najwybitniejszych znawców poezji w 20-le-
ciu międzywojennym, obdarzony wyrobionym smakiem i kulturą artyst., był krytykiem o upodo-
baniach klas., wartościującym utwór poet. wedle tradycyjnych kryteriów harmonii i umiaru, re-
gularnej wersyfikacji i rytmiki, przeciwstawiał się natomiast dążeniom poet. Awangardy”. 
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recenzje, weźmie do ręki produkty owego recenzenta. A kto będzie chciał czytać recenzje interesujące, 
weźmie się do lektury innych pism literackich. To takie proste! 5 

Nietrudno zauważyć, że Czechowicz dążył do wykluczenia „Wiadomości Lite-
rackich” i tamtejszego działu krytyki z aktualnego życia literackiego. Środki per-
swazji, którymi się poeta posłużył, ewidentnie miały na celu zdyskredytowanie 
wiarygodności Zawodzińskiego i odebranie mu prawa głosu w sporach literackich 
Dwudziestolecia. Posądzenie go zaś o korzyści materialne płynące z faktu tworzenia 
dobrych bądź złych recenzji i postawienie w dwuznacznym świetle działu krytyki 
„Wiadomości Literackich” wydaje się brutalną strategią awangardy wymierzoną 
w dobrze sytuowane środowisko artystyczne skupione wokół pism redaktora Gry-
dzewskiego. Narracja spreparowana przez Czechowicza była dość czytelna: my 
stanowimy prawdziwą literaturę, podejmujemy ważne dla życia społecznego tema-
ty i interesują nas autentyczne problemy estetyczne, wy zaś jesteście wyłącznie 
komercyjnym przedsięwzięciem, jesteście zwykłymi groszorobami, dlatego lepiej by 
się stało dla literatury, gdybyście zamilkli. 

Narracja stworzona przez Czechowicza, oczywiście fałszywa i skamandrytów 
krzywdząca, brzmi jak memento dla dzisiejszych dylematów związanych z wprowa-
dzeniem dóbr kultury w sferę merkantylną. Współczesne życie literackie także 
zdaje się ulegać komercjalizacji. Marketing i promocja jakby wypierają merytorycz-
ne i bezinteresowne spory krytyki wokół znaczenia wykreowanego dzieła. System 
sowicie opłacanych nagród jest podstawową formą tworzenia kanonu wartościowych 
tekstów. Wszystkie te mechanizmy znano już w Dwudziestoleciu, stanowisko Cze-
chowicza zaś stanowi wymowne świadectwo świadomości konfliktu między bezin-
teresownością dzieła sztuki i piękna a mechanizmami kapitalistycznej gospodarki, 
do której przynależą też zasoby dóbr kultury. Spór o status literatury w kontekście 
uwarunkowań ekonomicznych, dylemat, czy jest ona przedsięwzięciem niezależnym 
od porządku merkantylnego, czy raczej należałoby założyć, że pisanie i publikowa-
nie to taka sama produkcja, jak wytwarzanie innych dóbr, został rozwiązany poprzez 
wyznaczenie granicy między sztuką uznawaną za komercyjną a tą, która deklaru-
je swą niezależność wobec uwarunkowań ekonomicznych. Zbudowanie schematu 
dwóch literatur, dwóch wizji funkcjonowania sztuki potwierdza tezę o dwutorowo-
ści sztuki w okresie modernizmu. Odkrył tę podwójność Pierre Bourdieu, a w swym 
studium Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego zaprezentował właśnie 
starcie dwu pól literackich w dobie nowoczesności analogiczne do zakreślonego 
przez Czechowicza:

Te pola są miejscem antagonistycznej koegzystencji dwóch sposobów produkcji oraz obiegu dóbr, 
posłusznych przeciwstawnym logikom. Na jednym biegunie „antyekonomiczna” ekonomia sztuki czystej, 
oparta na uznaniu należnym walorom bezinteresowności oraz na zaprzeczeniu „ekonomii” (opartej na 
„zysku”) oraz korzyści „ekonomicznych” (krótkoterminowych), uprzywilejowuje produkcję oraz jej spe-
cyficzne wymogi, wyrastające z historii autonomicznej. [...] Na drugim biegunie sytuuje się logika 
„ekonomiczna” przemysłu artystycznego oraz literackiego, która czyniąc z handlu dobrami symbolicz-
nymi taki sam handel, jak każdy inny, przyznaje priorytet rozpowszechnianiu, bezpośredniemu, chwi-

5 J. C z e c h o w i c z, Odpowiedź na ankietę. W: Szkice literackie. Oprac. T. K ł a k. Lublin 2011, 
s. 71–72. Pisma zebrane. T. 5.
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lowemu sukcesowi, mierzonemu na przykład wielkością nakładu i poprzestaje na dostosowywaniu się 
do uprzednich wymagań klienteli [...] 6. 

Strategia perswazyjna Czechowicza w jego artykule dąży do takiego antagoni-
stycznego ujęcia wzajemnych oddziaływań pól literackich oraz przypisuje awangar-
dzie bezinteresowność i autentyczność artystycznego wyrazu, a swoim przeciwnikom 
z „wiadomości Literackich” przyznaje stanowisko związane z podporządkowaniem 
procesu twórczego prawom ekonomii i rynku, i to w każdym możliwym wymiarze. 
zarzut komercjalizacji jest kluczowy w tym, aby odebrać owemu środowisku prawo 
głosu. Skazanie na banicję milczenia ma zatem nastąpić, żeby uchowała się sztu-
ka „czysta”, prawdziwa, niezależna od uwarunkowań ekonomicznych. Logika tego 
wywodu potwierdza ustalenia Bourdieu o starciu dwóch różnych sposobów pro-
dukcji na rynku dóbr symbolicznych, gdzie produkcja awangardowa stosuje swoistą 
przemoc symboliczną, mającą na celu pozbawienie konkurenta wszelkich praw 
i wiarygodności. konkurent zaś, czyli sztuka skrojona na mieszczańskie gusty, 
dysponuje zarazem całą maszynerią rynku wydawniczego i de facto kreuje gusty 
odbiorców w stopniu znacznie większym niż niszowa twórczość skierowana na  
skrajną oryginalność.

Sztuka komercyjna lub za taką uchodząca (bo nie inaczej traktowali awangar-
dziści środowisko „wiadomości Literackich”) dysponuje jednak potężną bronią, 
którą jest zgodność systemu wartości, jaki promuje, z dominującym w danym 
społeczeństwie zespołem odczuć moralnych. Nie prowokując, ani nie penetrując 
odmienności sztuka taka potwierdza tylko utarte już systemy wartościowania i tym 
sposobem znajduje akceptację wśród odbiorców. Mając świadomość przewagi 
i symbolicznej mocy takiej sztuki, osobiście zaatakowany zawodziński przygotował 
odpowiedź, w której problem milczenia jako wyniku skutecznej presji społecznej 
znalazł swój ciąg dalszy. Niedługo po opublikowaniu w „okolicy poetów” Czecho-
wiczowskiego odzewu na ankietę tego czasopisma, przedstawił on odpowiedź zaty-
tułowaną Genus irritabile vatum. ukazała się ona w „wiadomościach Literackich”, 
w numerze feralnego dla Czechowicza i zawodzińskiego roku 1935.

Strategia przyjęta przez zawodzińskiego polegała na rozszerzeniu zakresu ar-
gumentacji o najbardziej drażliwe dla życia społecznego kwestie. aby zmusić an-
tagonistę do milczenia, posunął się on do oskarżenia Czechowicza o niemoralność. 
oto fragmenty ze wspomnianego artykułu z „wiadomości Literackich”, które ową 
polemikę zmieniły w chęć zdezawuowania adwersarza w sposób wyjątkowo bez-
względny: 

w tym tedy piśmie [tj. w „okolicy poetów”], po rozmaitych przyczepkach i wycieczkach polemicznych 
oraz drobnych insynuacjach, które można było zbyć lekceważącym milczeniem, zjawiła się kalumnia 
grubszego kalibru. wypłynęła ona spod pióra p. Józefa Czechowicza, poety skądinąd nie pozbawionego 
zdolności, zjawiając się jakby na potwierdzenie tezy, bronionej przeze mnie w zeszłorocznym „zecie”, że 
talent artystyczny wcale jeszcze nie gwarantuje moralnej wartości człowieka 7. 

w dalszej części tego artykułu padają zaś słowa, których przesłanie jednoznacz-

6 p. B o u r d i e u, Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. przeł. a. z a w a d z k i. kraków 
2007, s. 219–220.

7 k. w. z a w o d z i ń s k i, Genus irritabile vatum. „wiadomości Literackie” 1935, nr 50, z 15 Xii, s. 2.
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nie zmierza do pogrążenia przeciwnika i uczynienia zeń obiektu potępienia, a zatem 
– naznaczenia go w porządku kultury statusem kozła ofiarnego:

Tak jak najłatwiej podnosi rękę na człowieka pijany cham, dla którego policzek mierzy się tylko 
siłą zadającej go pięści, tak człowiek bez czci, bez instynktu moralnego najłatwiej rani cudzy honor, 
imputując niskie pobudki czynom innego 8.

Przywołanie kategorii etycznej i argumenty mówiące, że „talent artystyczny nie 
gwarantuje moralnej wartości człowieka”, odsądzanie Czechowicza od czci i in-
stynktu moralnego to strategia bezwzględna, gdyż dotyka ona lęku łatwego do 
sprowokowania u każdej zbiorowości. Niemal wszystkie wspólnoty zazwyczaj re-
agują wyjątkowo neurotycznie, jeśli w argumentacji pojawiają się sugestie co do 
łamania praw etycznych, regulujących życie. Skądinąd świetnie ten rodzaj nerwicy 
społecznej opisał Thomas Mann w opowiadaniu Mario i czarodziej, mówiącym 
o źródłach włoskiego faszyzmu. Zawodziński wykorzystał zatem dość perfidnie 
jedną z najbardziej skutecznych metod odbierania adwersarzowi autorytetu, ska-
zywania takiej osoby na publiczne potępienie. Z punktu widzenia życia literackie-
go był to w zasadzie cios podważający wiarygodność Czechowicza. Bez wątpienia 
możliwość wykorzystania przez krytyka takiej argumentacji wpisuje się w przeko-
nanie, że egzystencją zbiorowości kierują reguły oparte na zasadach dominacji 
i przemocy, że w ramach relacji społecznych główną rolę odgrywa przemoc symbo-
liczna, a zabiegi retoryczne stosowane we wspólnocie, odwołujące się do argumen-
tów moralności, na celu mają uruchomienie mechanizmów wykluczenia. Skutkować 
zaś to powinno zamilknięciem adwersarza, odebraniem mu głosu.

Spór o prawo do wyrażania wiarygodnych sądów na temat literatury – który 
toczył się w 1935 roku na łamach czasopism kulturalnych i który zamienił się 
w próbę przekonania publiczności, iż przeciwnik nie ma prawa wypowiadać się 
w kwestiach literatury oraz musi pogodzić się z własnym milczeniem, gdyż jest 
niegodny, aby zajmować publiczne stanowisko w jakiejkolwiek sprawie – zapamię-
tał Czesław Miłosz. Następująco przedstawiał on sytuację Czechowicza w związku 
z atakiem Zawodzińskiego: 

zwłaszcza nienawiścią pałał do niego [tj. Czechowicza] w tym kręgu [tj. „Wiadomości Literackich”] K. W. 
Zawodziński. Ta figura była interesująca. Oficer kawalerii, dosłownie opętany miłością do poezji, stał 
się naczelnym krytykiem poetyckim i wkład jego w badania nad wierszem polskim mógłby być poważ-
ny, gdyby nie liczne aberracje 9. 

Świetnie został ujęty przez noblistę społeczny mechanizm wykluczenia, a posta-
wę krytyka, o którym mowa, wytłumaczył Miłosz swoistym pieniactwem, co ukazu-
ją fikcyjne cytaty odnoszące się do pospolitych sytuacji, znakomicie obrazujące 
niską motywację Zawodzińskiego, który „uderzył w Czechowicza w imię oburzonej 
moralności (»Pan nie wiesz, z kim pan masz do czynienia«, »Ja pana zniszczę«)” 10. 

W rzeczy samej, sytuacja, w jakiej znalazł się Czechowicz po artykule zamiesz-
czonym w numerze 50 „Wiadomości Literackich”, daje się rozpoznać jako proces 
postępującego wykluczenia społecznego. U Miłosza czytamy: „Otóż głównie namięt-

  8 Ibidem.
  9 Cz. M i ł o s z, Czechowicz – to jest o poezji między wojnami. W: Kontynenty. Kraków 1999, s. 336.
10 Ibidem, s. 337.
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ności Zawodzińskiego przyczyniły się do stracenia przez Czechowicza posady 
w »Płomyczku«” 11. Zatem spór, który wydawał się tylko polemiką na polu literatu-
ry i którego źródła wypływały z odmiennych wizji na temat poezji środowiska Ska-
mandra i awangardy, zamienił się w brutalną próbę wykluczenia jednej ze stron 
z życia nie tylko literackiego, lecz także społecznego. Miłosz, przed wojną, oczywiście, 
będący bliżej awangardy, a ściślej – jej drugiej odsłony, przedstawia ów antagonizm 
z perspektywy Czechowicza, z którym razem pracował w Polskim Radiu w Warsza-
wie. Ale nie ulega wątpliwości, że konsekwencje, jakie spotkały autora ballady 
z tamtej strony, były dużo drastyczniejsze. Sytuacja Czechowicza stała się bowiem 
krytyczna, co potwierdzają następujące słowa: „Powtarzam tylko to, co opowiadał 
mi Czechowicz, który »Wiadomości« i Zawodzińskiego czynił odpowiedzialnymi za 
utratę domu na Powiślu i nędzę, w jaką popadł” 12.

Widzimy zatem, że sprawa zrobiła się bardzo poważna. Czas zatem teraz spre-
cyzować powody, dla jakich Zawodziński odwołał się do tak niebezpiecznej argu-
mentacji odnoszącej się do kwestii nie tyle obrażonej moralności, ile jej braku. 
Z dzisiejszej perspektywy stają się owe zarzuty swoistym memento i warto je poznać 
także w związku ze współczesnym sporem o kształt społeczeństwa. 

Zarzuty o niemoralność postawione przez Zawodzińskiego dotyczyły bowiem 
homoseksualizmu autora ballady z tamtej strony i krytyk „Wiadomości Literackich” 
w sposób niezwykle brutalny upokorzył Czechowicza, piętnując go z powodu orien-
tacji seksualnej. Kiedy w związku ze sporem lubelski poeta bliski był zorganizowa-
nia pojedynku honorowego, zgodnego z kodeksem Władysława Boziewicza, spadł 
na niego cios, który Czechowicz skwitował pisząc 11 XII 1935 następujące słowa 
do Kazimierza Andrzeja Jaworskiego: „Pan Zawodziński stara się pogrzebać mnie 
cywilnie w opinii publicznej” 13. Owo napiętnowanie i upokorzenie, czyli owa śmierć 
cywilna, doszły do głosu w liście otwartym, który rotmistrz wysłał do „Kameny”. 
Czytamy w nim: 

Decyzja p. Czechowicza niepojedynkowania się ze mną b. upraszcza sprawę, gdyż z jednej strony 
mundur, który noszę, obowiązuje mnie do dania satysfakcji honorowej, z drugiej strony, osoba mego 
przeciwnika wywołałaby wielkie wątpliwości co do tzw. „Satisfactiontätigkeit” 14. 

Tym sposobem Zawodziński wykorzystał dość perfidnie pełną przemocy reto-
rykę, która w swej argumentacji odnosiła się do niebezpiecznych stereotypów i klisz 
żywych jeszcze w Dwudziestoleciu. W rezultacie Czechowiczowi w zasadzie odebra-
no godność. Atak Zawodzińskiego miał na celu właśnie pozbawienie go jakichkolwiek 
praw i rotmistrz dopiął swego. 

Jest wszakże rzeczą dość irytującą, że w relacji z tego zdarzenia pióra Wacła-
wa Gralewskiego, który pewne sprawy jednak myli, do głosu dochodzi oburzająca 
dezynwoltura. Ten dawny przyjaciel poety miał bowiem przede wszystkim ubaw 
z udanej, jego zdaniem, riposty Zawodzińskiego. Autor Stalowej tęczy wspomina: 

11 Ibidem, s. 336–337.
12 Ibidem, s. 337.
13 Cyt. za: K. A. J a w o r s k i, Józef Czechowicz. W zb.: Spotkania z Czechowiczem. Wspomnienia 

i szkice. Oprac. S. P o l l a k. Lublin 1971, s. 123.
14 Ibidem.
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W swym głównym polemicznym artykule Genus irritabile votum oświadczył [Zawodziński] m.in., że 
nie kieruje sprawy na drogę honorową, ani w razie czego satysfakcji honorowej dać nie może ze wzglę-
du na niezdolność Czechowicza do jej udzielenia czy też wzięcia. Było to na owe czasy mocne postawie-
nie sprawy. Kodeksy i tradycja honorowa nie przewidywały dawania satysfakcji honorowej kobietom, 
duchownym, osobom pozbawionym czci przez sądy i... homoerotom 15. 

Nie dość, że Gralewski myli się, bo to nie w artykule z „Wiadomości Literackich”, 
lecz w otwartym liście do „Kameny” Zawodziński ten problem podjął, to jeszcze 
autor Stalowej tęczy prezentuje cały problem w stylu, który nie wystawia najlep-
szego świadectwa jego wrażliwości. Mamy wszak w liście Zawodzińskiego próbę 
publicznego napiętnowania i wyszydzenia człowieka ze względu na jego orientację 
seksualną, a Gralewski traktuje to jako dobry dowcip, stwierdzenie zaś, że „Zawo-
dziński był doświadczonym polemistą i polemikę zakończył nokautem” 16, stanowi 
wyraz całkowitej ignorancji w kwestiach społecznych. 

Tę głośną sprawę przypomniałem właśnie z tego powodu, że milczenie to nie 
jedynie uduchowiona forma kontaktu z absolutem czy hermeneutyczny rewers 
pełnego zrozumienia, ale też efekt działania sił społecznych, skutek funkcjonowa-
nia symbolicznej przemocy zadowolonego z siebie społeczeństwa, które dysponuje 
rozbudowanymi środkami, aby osobę do milczenia zmusić i tym sposobem ją na-
piętnować i upokorzyć. Jeszcze niedawno wszelkich odmieńców skazywano na 
milczenie. Milczenie nie tylko jest narzędziem wzruszenia, lecz może stanowić 
także formę kary, jaką społeczeństwo wymierza inności. Milczenie może być upior-
ne – to rodzaj krzyku bezsilnej jednostki, napiętnowanej przez uprzedzenia wspól-
notowe. Czechowicz w liście do Czernika sytuację swoją opisał następująco: 

Jeśli chodzi o moje sprawy, moje przykrości, nie potrzebuję chyba zaznaczać, że nie chodzi o żad-
ne kwestie służbowe czy finansowe. Oskarżono mnie, gdzie należy, o życie niemoralne, orgie itp., po-
pierając cytatami z poematu hildur baldur i czas! Czy to nie cudowny pomysł? Jaka szkoda, że na 
podstawie wiersza o bohaterstwie w łodzi podwodnej nie przedstawiono mnie do krzyża Virtuti Militari 17. 

Jeśli zaś istotnie przesłanki do oskarżenia o niemoralność wywiedziono z po-
ematu, to potwierdza to przypuszczenie o szczególnej sile tzw. społecznej przemocy 
symbolicznej, a dzieło sztuki na stałe uwikłane zostaje w zespół interakcji socjalnych 
i fikcją jest przekonanie, że utwór literacki może funkcjonować poza porządkiem 
wspólnotowym. Zbiorowość bowiem wyznacza horyzont odbioru i weryfikuje dzieło 
pod względem respektowania ustalonego systemu wyznawanych wartości. To spo-
łeczeństwo i jego represyjne uwarunkowania decydują, kto może być poetą, i przy-
znają prawo głosu lub skazują kogoś na milczenie. Ofiarą owej niezwykle drastycz-
nej reguły padł Czechowicz. Ośmielił się napisać utwór o miłości homoseksualnej. 
W efekcie został oskarżony o niemoralność i był to cios, który przyniósł ostatecznie 
decyzję o dobrowolnym wycofaniu się pisarza z życia literackiego. Tym samym figu-
ra milczenia pojawia się w owym sporze z lat trzydziestych jako wyraz ulegania 
presjom wartości mieszczańskich, stanowi osobliwy krzyk rozpaczy jednostki do-
świadczającej upokorzenia i napiętnowania. W takich słowach poeta przedstawił 
swoje postanowienie w liście otwartym do „Kameny” 11 XII 1935:

15 W. G r a l e w s k i, Stalowa tęcza. Wspomnienia o Józefie Czechowiczu. Warszawa 1968, s. 252.
16 Ibidem, s. 253.
17 Cyt. za: S. C z e r n i k, Czechowicz. W zb.: Spotkania z Czechowiczem, s. 354–355.
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Umrę cywilnie. Wycofam się z życia literackiego. Zastosuję bierny opór. Nie będę publikował swo-
ich prac poetyckich ani też prozatorskich, ani artykułów, ani żadnej rzeczy, która moja jest.

Rad jestem, że możni naszego świata literackiego, serdeczni przyjaciele pana Zawodzińskiego, 
oszczędzą sobie fatygi i nie będą musieli mnie „tępić i likwidować”. Przez autolikwidację rozpocznę 
także nową erę w stosunkach literackich w Polsce, bo o ile mi wiadomo, nie było jeszcze u nas poety, 
by zastosował bierny opór... 18

Doszliśmy zatem do istoty społecznego wymiaru i statusu milczenia. Jest ono 
przede wszystkim formą protestu wobec niesprawiedliwości, protestu dramatycz-
nego, gdyż milczenie czyni z jednostki ofiarę represywnego systemu wartości, któ-
ry dysponuje siłą odbierania głosu. Czechowicz decyduje się sam na zamilknięcie 
i traktuje to jako sposób zbuntowania się przeciwko złu. Skoro adwersarz poety 
pisał o „tępieniu i likwidowaniu” przeciwnika, to takie metody uwidaczniają nie-
zwykle wymownie, że oryginalna twórczość literacka to zajęcie niezwykle niebez-
pieczne. Wynika to z faktu, iż każdy tekst nie tylko wchodzi w dialog z dziełami 
poprzedników, lecz także musi się zmierzyć z presją systemu społecznego, dla 
którego respektowanie przyjętych wartości odgrywa znacznie większą rolę niż ory-
ginalność wypowiedzi. Czechowicz przekonał się w sposób niezwykle bolesny, że 
– jak ujął to Harold Bloom – „bez względu na to, jak bardzo solipsystyczni są naj-
silniejsi z poetów, musimy przestać myśleć o poecie jako o autonomicznym ego” 19. 
Nie tylko wielki poprzednik z Bloomowskiej teorii poezji, lecz również społeczeństwo 
stanowi czynnik mogący odebrać poecie głos.

Czechowicz postanowił zamilknąć. Uznał, że przygotowany właśnie tomik będzie 
jego ostatnim i w tych słowach, w liście do Jaworskiego zadeklarował swoje wyco-
fanie się z życia literackiego: 

Tom mój, ostatni w kolejności i już w ogóle ostatni, ukaże się w ciągu tego tygodnia. Jest już po 
wszystkich korektach i podpisałem go do druku. [...] Nazywa się nic więcej i wychodzi u Hoesicka 20.

Decyzja o zamilknięciu w związku z atakami na niemoralność szczęśliwie zo-
stała zmieniona i w 1939 roku poeta wydał nutę człowieczą. Wtedy właśnie zade-
klarował poczucie głębokiej „wspólnoty z ludźmi, [...] do współczucia z nimi 21” 
i zerwał z solipsystycznym fantazjotwórstwem. Niewykluczone, że ten przełom 
stanowił echo konfliktu, który został opisany w niniejszym artykule. To nuta czło-
wiecza była dla Czechowicza tomem przełomowym, rozpoczynającym nowy etap 
jego twórczości. Niestety, czytelnicy nie mogli przekonać się, jak miała ta nowa 
formuła poezji wyglądać, gdyż nuta człowiecza okazała się rzeczywiście jego ostat-
nim tomem. Czechowicz zamilkł na wieki 9 IX 1939 w Lublinie, hitlerowską „bom-
bą trafiony w stallach” 22.

Wojna więc faktycznie zakończyła prawdziwy lub pozorny spór środowiska 
Skamandra z awangardzistami, ale nie zakończyła sporu o kształt społeczeństwa, 

18 J. C z e c h o w i c z, list do Redakcji „Kamy”, z 11 XII 1935. W: Listy, s. 311.
19 H. B l o o m, Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Przeł. A. B i e l i k - R o b s o n, M. S z u s t e r. Kra-

ków 2002, s. 132.
20 J. C z e c h o w i c z, list do K. A. Jaworskiego, z 12 XII 1935. W: Listy, s. 312–313.
21 J. Ś p i e w a k, Rozmowa z Józefem Czechowiczem. W: C z e c h o w i c z, Szkice literackie, s. 320.
22 J. C z e c h o w i c z, żal. W: Wybór poezji. Oprac. T. K ł a k. Wyd. 2, uzup. Wrocław 1985, s. 142. 
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w którym żyjemy. Argumentacja w dyskusji zaś dwóch adwersarzy związanych 
z tymi ugrupowaniami, pierwotnie mająca charakter czysto literacki, każe jeszcze 
raz zastanowić się, czy tak często przywoływana za wzór epoka Dwudziestolecia 
międzywojennego rzeczywiście dała naszej kulturze wyłącznie – najwyższej próby 
– merytoryczne polemiki, z których dzisiejsi adepci pióra winni brać przykład.
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SKAMANDER AND AVANT-GARDE ON THE FIRM GROUND ON KAROL WIKTOR  
ZAWODZIŃSKI AND JÓZEF CZECHOWICZ’S ARGUMENT

The article is an account of a vigorous polemic between two important representatives of the Inter-war 
literary life, namely Karol Wiktor Zawodziński and Józef Czechowicz. It took place in the papers in the 
year 1935. On the surface, it referred to the issues connected with poetic criticism, but in consequence 
it led to personal accusations and almost ended with a duel. What remains in the background is the 
revealing of Czechowicz’s homosexuality which in the 1930s meant infamy and became the source of 
his grave personal problems.  The article also allows to reconsider the picture of Polish Inter-War liter-
ary life. As it transpires, the representatives of the epoch’s elites were familiar with prejudice, disrelish 
and simple meanness.
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MIŁOSZ I ELIASZ

Piosenka o końcu świata jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych tekstów po-
etyckich Czesław Miłosza. Napisana „w samym środku okupacyjnych ciemności” 1, 
stanowi wyraz zawierzenia nadziei wbrew nadziei. Niektórzy badacze ujrzą w tym 
wierszu próbę otrząsania się z przedwojennego katastrofizmu 2, wytyczającego 
drogę żagarystom i im podobnym. Inni dostrzegą typową dla awangardy lat trzy-
dziestych aluzyjność, która pozwalała twórcom sięgać po nawiązania do Apokalip-
sy św. Jana (przypomnijmy tu choćby Juliana Tuwima czy Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego). 

Apokalipsa w poezji Miłosza pojawia się nie w wymiarze społecznym czy oby-
czajowym, nawet nie estetycznym, ale na poziomach metafizycznym oraz egzysten-
cjalnym. Poeta przedstawia świat jako ład gotowy na katastrofę, realizującą się 
w wymiarze dosłownym w trakcie wojny, i schodzi z przestrzeni symbolicznej do 
historii 3. Nie dziwi zatem użyta w wierszu forma czasu teraźniejszego, która pod-
kreśla naoczność owego końca. Dzień końca świata „staje się już” 4. A jednak wiersz 
Miłosza otwierający cykl Głosy biednych ludzi uruchamia inną sferę znaczeń, niż 
można by się tego spodziewać po wywołanym w tytule odniesieniu.

Piosenka o końcu świata w dyskursie interpretacyjnym

Dla uporządkowania dalszego wywodu przypomnijmy najważniejsze rozpoznania 
miłoszologów w tym zakresie. Poeta buduje bardzo jasny obraz świata, nasycony 
zmysłowością, spokojem, pogodą 5. Przywołane składniki tego świata uderzają swo-
ją naturalnością i prostotą: pszczoła, kwiat, rybak, delfiny, wróble, wąż. Podobnie 
dalej: kobiety z parasolkami, pijak na trawniku, sprzedawcy warzyw na ulicy wy-
znaczają rytm codzienności. Obrazy są tyleż proste, co plastyczne, wręcz – jak 

1 A. F i u t, Moment wieczny. O poezji Czesława Miłosza. Warszawa 1993, s. 105.
2 Zob. J. K o t t, O katastrofizmie. „Odrodzenie” 1945, nr 18.
3 J. T r z n a d e l  (w: B. C h r z ą s t o w s k a, Poezje Czesława Miłosza. Warszawa 1982, s. 90) zwra-

ca uwagę na przeniesienie przez Miłosza języka codzienności do opisu wojny, przedstawienie jej 
jako „swoistej zwykłości”. Odrzuca tu symboliczność czy skomplikowaną metaforykę awangardy 
na rzecz realistycznej oszczędności.

4 Cz. M i ł o s z, Piosenka o końcu świata. W: Wiersze wszystkie. Kraków 2011, s. 206.
5 Zob. A. O k o p i e ń - S ł a w i ń s k a, „Przedmieście” jako inna „Piosenka o końcu świata”. Przyczynek 

do opisu sztuki poetyckiej Czesław Miłosza. W zb.: Poznawanie Miłosza. 2. Część pierwsza 1980–
1998. Red. A. F i u t. Kraków 2000, s. 215. Pierwodruk: „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 1.
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zauważył Kazimierz Wyka – filmowe. Oko kamery zatrzymuje się nad kolejnymi 
scenami, przenosząc je z rzeczywistości do tekstu. Te osobne ujęcia, choć oddzie-
lone od siebie cięciami, łączą się w dość spójną narrację pogodnego nastroju. 
Trudno nie dostrzec, że za obrazem spokoju i piękna świata zwyczajnie kryje się 
poetycka wizja, nie zaś okupacyjna rzeczywistość lat czterdziestych 6.

Kontrast między poetyckim wyobrażeniem a historycznym porządkiem świata 
zaznaczył poeta już w samym tytule. Muzyczność piosenki, kojarząca się z czymś 
miłym, kojącym, przyjemnym, jest zestawiona z pełnym dramatyzmu wydarzeniem 
„końca świata”. Jan Błoński zauważa jednak, że perspektywa końca zarysowana 
zostaje w wymiarze teologicznym czy eschatologicznym 7. Tym samym badacz wy-
prowadza interpretację wiersza na poziom pozahistoryczny, zmierzając ku lekturze 
hermeneutycznej, powiązanej z egzystencjalnym doświadczeniem końca. 

Z takim ujęciem zgadza się także Aleksander Fiut, który czyta ostatnie zdanie 
wiersza – „Innego końca świata nie będzie” – właśnie z punku widzenia chrześci-
jańskiej koncepcji czasu:

koniec świata dokonuje się jakby bez przerwy, bowiem jest wciąż możliwy i stale potencjalnie obecny 
w sakralnym wymiarze ludzkiej egzystencji. Paradoks bycia chrześcijaninem [...] na tym właśnie polega, 
że aktem wiary człowiek zdolny jest wznieść się ponad czas historyczny, równocześnie w nim pozostając 8. 

W owym rozpoznaniu pobrzmiewa nauka św. Pawła, który podkreśla ważkość 
czasu pośredniego, rozpiętego między pierwszym a drugim (paruzją) przyjściem 
Chrystusa. „Oto teraz czas upragniony, oto teraz czas zbawienia” (2 Kor 6, 25) 9 – 
pisze apostoł, akcentując znaczenie „trzeciego” przyjścia dokonującego się indywi-
dualnie w historii każdego człowieka. Życie chrześcijańskie jest przede wszystkim 
świadomym doświadczaniem teraźniejszości, nad którą odbywa się Sąd 10. Dlatego 
Miłosz wielokrotnie w wierszu używa perspektywy temporalnej (anaforyczne „do-
póki” czy permanentnie stosowany czas teraźniejszy opisywanych zdarzeń). W tej 
teraźniejszości, przyjmującej w Piosence o końcu świata obraz codzienności czy 
zwyczajności (zwróćmy uwagę, że ową zwyczajność świata Miłosz wyraża za pomo-
cą języka mowy potocznej), objawia się też egzystencjalny i metafizyczny wymiar 
śmierci 11. Ta także zostaje wpisana w porządek życia. 

Przywołane dla porządku konstatacje na temat Piosenki o końcu świata pozwa-
lają wysnuć kilka wniosków, na bazie których można zaproponować nowy trop 
interpretacyjny owego klasycznego utworu. Po pierwsze, to, co pisze Miłosz, powin-
no być rozpatrywane równocześnie na więcej niż jedna płaszczyznach. Jeszcze jako 

  6 Zob. C h r z ą s t o w s k a, op. cit., s. 86.
  7 J. B ł o ń s k i, Wzruszenie, dialog i mądrość. W zb.: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczo-

ści poety. Red. nauk. J. K w i a t k o w s k i. Kraków–Wrocław 1985, s. 375.
  8 F i u t, op. cit., s. 105.
  9 Tu i w całym artykule, jeśli nie zaznaczono inaczej, cytując z Biblii korzystam z wyd.: Pismo Świę-

te Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów 
Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 5, na nowo oprac. i popr. Poznań 2003.

10 Podobne rozpoznanie czyni F. Kafka w Procesie. Homilia w katedrze metaforycznie przedstawia los 
człowieka stojącego przed Prawem. Poszczególni ludzie na Sąd wzywani są indywidualnie. Nie ma 
ucieczki ani usprawiedliwienia. Każdemu przyporządkowana jest brama, przez którą musi przejść.

11 Zob. B ł o ń s k i, op. cit., s. 376.
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żagarysta domagał się od literatury, by ta w swojej zawartości sięgała do wszystkich 
składników, i podkreślał współzależności treściowe, językowe i kulturowe 12. Nic 
dziwnego, że też w analizowanym wierszu kontekst historyczny zostaje przeniknię-
ty przez eschatologię czy religię w ogóle, porządek zbiorowy (społeczny) zderzony 
jest z wymiarem jednostkowym, egzystencjalnym. Po drugie, utwory Miłosza po-
winno czytać się komparatystycznie, to znaczy w kontekście innych. Poeta zostawia 
ślady, na których podstawie należałoby zaproponować ciekawą ścieżkę lektury: 
Piosenka o końcu świata i Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada, a także Oeconomia 
divina lub Przedmieście. Można czytać wiersze Miłosza w relacji do innych wypo-
wiedzi lirycznych – jak chociażby proponuje Błoński, zestawiając wiersz z Fragmen-
tem Juliana Przybosia, czy pozostali artyści zderzający tekst wileńskiego poety 
z ówczesnymi „małymi apokalipsami” żagarystów. Lektura komparatystyczna po-
zwala na odkrywanie znaczeń dotąd ukrytych lub niejasnych, jak nawiązanie do 
koncepcji eschatologicznej Emanuela Swedenborga 13. Tym samym zrozumiałe 
staje się zdanie, jakim Błoński rozpoczyna swoją wypowiedź na temat poezji Miło-
sza, która, jak pisze: „Pozornie przystępna, [...] nie odsłoniła czytelnikom ani części 
swoich zagadek” 14. Taką próbę odsłonięcia chciałbym zaproponować w dalszych 
fragmentach interpretacji wiersza Piosenka o końcu świata, stosując metodę czy-
tania komparatystycznego. 

Punktem odniesienia dla omawianego utworu będzie postać biblijna, a zarazem 
cała tradycja żydowska, która wydarzenia z nią związane interpretuje w kluczu 
egzegetycznym. Chodzi mianowicie o scenę oczekiwania Eliasza na śmierć. Posta-
ci proroka nie wprowadzono tu przypadkowo. Tradycja judeochrześcijańska uzna-
je w nim symbol zapowiedzi mesjańskich. Jest to zatem figura eschatologiczna, 
odwołująca się do wymiaru paschalnego.

Prorok czasu ostatecznego

W scenie Przemienienia Pańskiego na górze Tabor Eliasz pojawia się wraz z Mojże-
szem obok Chrystusa jaśniejącego Boskością, uwiarygodniając Jego posłannictwo 
od Ojca (Mt 17, 1–8). Moment przebóstwienia Jezusa, któremu towarzyszy Eliasz, 
nie jest tu przypadkowy, wskazuje bowiem na Boską chwałę. Tradycja Izraela widzi 
w Eliaszu proroka, który nie zaznał śmierci, ale został wzięty do nieba. Jedna z le-
gend przedstawia tę scenę w kontekście walki z aniołem śmierci, pragnącym go 
pochwycić. Eliasz wymyka się wszakże, strącając go z siebie i wzlatując w niebo. 
Bóg w związku z tym powie: „Tylko po to stworzyłem niebo, żeby Elija mógł do 
niego wstąpić” 15.

Niezwykłe wstąpienie Eliasza do nieba trzeba odczytywać w perspektywie całej 
historii postaci, która w swojej działalności wciąż zaskakuje. Kilkukrotnie na kar-
tach Ksiąg Królewskich pojawia się, by ukazać moc Pana, a następnie znika z oczu 

12 Zob. W. P. S z y m a ń s k i, Żagary i żagaryści. W: Od metafory do heroizmu. Z dziejów czasopism 
literackich w Dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków 1967.

13 Zob. F i u t, op. cit., s. 106.
14 B ł o ń s k i, op. cit., s. 363.
15 M. J. B. G o r i o n, Żydowskie legendy biblijne. Przeł., oprac. R. R. S t i l l e r. Wyd. 2, popr. Katowice 

2009, s. 418.
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wszystkich. Tak dzieje się, gdy obwieszcza wieloletnią suszę, gdy rozprawia się 
z prorokami Baala, wreszcie kiedy zapowiada karę dla pary królewskiej: Izebel 
i Achaba, za zamordowanie Nabota. Eliasz po objawieniu się mocy Boga usuwa się 
w cień. Dlatego postać proroka w tradycji żydowskiej wiąże się z oczekiwaniem Dies 
Domini. Eliasz ma być zwiastunem nadchodzących dni ostatecznych: ogłaszać karę, 
a zarazem czas łaski Bożej (zob. Ml 3, 23–24). Przyjścia Eliasza Izrael wypatruje 
szczególnie w momentach silnego zniewolenia, widząc w tym proroku obietnicę 
mesjańską. Nic dziwnego zatem, że czas przyjścia Chrystusa koresponduje z czasem 
mesjańskiego oczekiwania na Eliasza 16. 

W rozmowie z uczniami Chrystus odnosi się do tego oczekiwania, przypomina-
jąc dwie kluczowe sprawy. Eliasz to prorok czasów ostatecznych, a więc jego obec-
ność zwiastuje Dzień Sądu, kiedy objawi się chwała Boga. W teologii chrześcijańskiej 
jest to czas związany z paruzją, powtórnym przyjściem Chrystusa. Tym samym 
żydzi i chrześcijanie w podobny sposób wypatrują „znaku Eliasza”, zapowiadają-
cego dni ostateczne. Drugą kwestią pozostaje czas.

Św. Jan Chryzostom, odwołując się do listów św. Pawła, przypomina, że tra-
dycja mówi o dwóch przyjściach Chrystusa: o tym, które już nastąpiło, oraz o przy-
szłym. To pierwsze poprzedził św. Jan Chrzciciel, nazwany przez Chrystusa – ze 
względu na podobieństwo posłannictwa – Eliaszem (Mt 11, 14; 17, 12–13). Drugie 
przyjście dokona się „przy końcu dni” zapowiedzianych właśnie przez Eliasza. Jed-
nak nie chodzi tu o tego samego Eliasza, ale o proroka występującego w jego funk-
cji 17, który naucza w podobnym duchu. Ów wątek pojawia się na kartach Pisma 
Świętego wielokrotnie, chociażby podczas rozmowy Gabriela z Zachariaszem Ar-
chanioł wskazuje na podobną naturę Jana Chrzciciela i Eliasza (Łk 1, 16–17) lub 
wtedy, gdy Elizeusz przejmuje część ducha Eliasza po wcześniejszym wybraniu 
Elizeusza na swego następcę (2 Krl 2,7–13). 

Figura Eliasza odsłania zatem dość istotne tropy z perspektywy dalszej inter-
pretacji wiersza Miłosza: czasu ostatecznego oraz ducha prorockiego, który do 
owego czasu przygotowuje. Opisane tu napięcie między pierwszym a drugim przyj-
ściem (Chrystusa i Eliasza) powinno zostać skonfrontowane z koncepcją „trzeciego 

16 Wielokrotnie na kartach Ewangelii próbuje się konfrontować figurę Eliasza z Jezusem, czy to 
w scenie wyznania wiary św. Piotra w Cezarei Filipowej, gdy Chrystus pyta, za kogo ludzie Go 
uważają, czy też na krzyżu, kiedy słowa „Eloi Eloi lema sabachthani” (Mk 15, 34) zostają odczytane 
jako wezwanie Eliasza (Mk 15,35–36). Zob. F. R i e n e c k e r, G. M a i e r, Leksykon biblijny. Red. 
nauk. wyd. pol. W. C h r o s t o w s k i. Przeł. D. I r m i ń s k a. uzup. przekł. J. K r u c z y ń s k a. 
Warszawa 2001, s. 207.

17 Zob. Św. J a n  C h r y z o s t o m, Homilie na „Ewangelię według św. Mateusza”. Cz. 2: Homilie 
41–91. Przeł. A. B a r o n, J. K r y s t y n i a c k i. Oprac., przypisy A. B a r o n. Kraków 2001, s. 188: 
„już wcześniej im powiedział: »On jest Eliaszem, który ma przyjść« (Mt 11, 14). Tu zaś mówi, że już 
przyszedł i że (17, 11B) Eliasz przyjdzie i przywróci wszystko. Nie przerażaj się i nie myśl, że w tych 
słowach kryje się jakiś błąd, skoro raz mówi, że przyjdzie, a raz – że już przyszedł. Wszystko to jest 
prawdą. Kiedy mówi: Eliasz przyjdzie i przywróci wszystko, mówi o właściwym Eliaszu i mającym 
wtedy nastąpić nawróceniu Żydów. Gdy zaś mówi: (17, 12) Eliasz już przyszedł, nazywa Jana 
Eliaszem ze względu na podobieństwo ich posłan nictwa. Prorocy także nazywali każdego ze zna-
komitych królów Dawidem, a Żydów książętami sodomskimi, synami Etiopów, a to ze względu na 
sposób postępowania. Podobnie jak Eliasz będzie poprzednikiem drugiego przyjścia, tak Jan był 
poprzednikiem pierwszego”. 
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przyjścia” wspomnianego przez św. Pawła w Drugim Liście do Koryntian. Między 
przyjściem Chrystusa a czasem Jego powrotu upływa czas pośredni, o którym mówi: 
„oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor 6, 2b). Ów czas pośredni, jak naucza Kościół, 
pozostawiono na nawrócenie, dany został do dyspozycji „Reszcie” i poganom. Po-
winien być uważany za krótki, naznaczony próbami i cierpieniami, które przygoto-
wują przyszłą chwałę. Koniec się zbliża, podobnie jak dzień pełnej jasności, trzeba 
więc czuwać, bo nadchodzi Pan! – trzeba być „przepasanym” i dobrze używać po-
zostałego czasu, aby się zbawić oraz pomóc zbawić się innym, zdając na Boga 
sprawę ostatecznych rozrachunków 18. Czas pośredni to zarazem czas teraźniejszy, 
on bowiem zawsze się aktualizuje i dokonuje w danym momencie historycznym 
(psalm 95 áw. 7bñ podkreśla: „Obyście usłyszeli d z i s i a j  głos Jego [...]”, zwraca-
jąc uwagę na dziejące się „teraz”), a jednocześnie czas eschatologiczny, gdyż „teraz” 
jest momentem zbawienia. Teologia podkreśla, że dzień zbawienia to dzień osta-
teczny, zapowiadający przyjście Pana i koniec tego wszechświata. Sąd nad światem 
dokonuje się w każdym momencie, dla każdego indywidualnie. 

Wprowadzenie do dalszej analizy kategorii czasu pośredniego nie może być 
traktowane jako rodzaj „atrakcjonu” interpretacyjnego. Trzeba by na niego spojrzeć 
jako na element konstytutywny dla konstrukcji tekstu Miłosza. Zanim jednak tego 
dokonamy, spróbujmy skonfrontować Eliasza z tym czasem pośrednim, a więc 
czasem zbawienia, który rozgrywa się w perspektywie indywidualnej. Najlepiej 
widać to w ucieczce Eliasza przed pragnieniem zemsty Izebel w związku z wymor-
dowaniem na górze Karmel jej proroków Baala. Ścigany przez rydwany królewskie 
(scena odwołuje się do pogoni faraona za ludem wybranym po wyjściu z Egiptu), 
Eliasz chroni się na pustyni. „Jego ucieczka szybko staje się podróżą poza zwyczaj-
ny świat, co symbolizuje pozostawienie za sobą towarzyszy i pokarmu oraz piel-
grzymka na miejsce święte” 19 – tym miejscem jest góra Horeb, gdzie niegdyś Bóg 
objawił się Mojżeszowi i później Chrystus został przemieniony, stąd wszystko, co 
tam się wydarza, warto odczytywać w perspektywie symbolicznej. 

Szept zamiast gromu

Gdy Eliasz pojawia się na Horebie, jest skrajnie wycieńczony. Wchodzi do groty 
i tam zasypia. To jeden z wielu snów, w które prorok ucieka. Eliasz – od momentu, 
kiedy zbiegł na pustynię przed wysłannikami Izebel – zdradza oznaki wyczerpania 
duchowego, a nawet depresji 20. Składa taką deklarację: „Odbierz mi życie, bo nie 
jestem lepszy od moich przodków” (1 Krl 19, 4). Pismo dwukrotnie wspomina sce-
nę zatrzymania się proroka pod janowcem: najpierw w pozycji siedzącej, potem 
leżącej. Postawy przyjęte przez ciało Eliasza w takiej kolejności świadczą wyraźnie 

18 Zob. komentarz do 2 Kor 6, 2 w Biblii Jerozolimskiej (Przekł., wstęp, przypisy, komentarze i mar-
ginalia zespół. pod kier. A. C h o l e w i ń s k i e g o, Z. K i e r n i k o w s k i e g o. Red. merytor. 
K. S t r z a ł a. Poznań 2006, s. 1628).

19 1 Księga Królewska. W zb.: Katolicki komentarz biblijny. Red. nauk., wyd. oryg. R. E. B r o w n, 
J. A. F i t z m y e r, R. E. M u r p h y. Red. nauk. wyd. pol. W. C h r o s t o w s k i. Przeł. K. B a r d-
s k i  [i in]. Warszawa 2004, s. 282.

20 Zob. D. S i a n o ż ę c k a, Eliasz. Kiedy nie chce mi się żyć, czyli Depresja powołanego. Kapłaństwo 
widziane oczami kobiety. Kraków 2016, s. 123–129.
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o jego pogrążeniu się w kryzysie. Sam janowiec zaś to krzew pustynny, który w sym-
bolice odnosi się do cierpienia i ludzkiego grzechu i w tym konkretnym przypadku 
jest znakiem smutku, jaki przeżywa Eliasz. Dlatego Bóg wysyła Anioła, aby go 
obudził, nakarmił i wysłał na górę Horeb. Prorok dociera do niej po 40 dniach 
marszu, skrajnie wyczerpany, na granicy śmierci. W tym momencie go spotykamy.

Eliasz ma za sobą trudne doświadczenia: ogłaszanie roku klęski, pojedynek 
z prorokami Baala, wytracenie przeciwników, ucieczkę przed zemstą Izebel. Z dru-
giej strony, uświadamia sobie całkowity bezsens swojej misji. Izrael nie tylko się 
nie nawrócił, ale jeszcze doznał prześladowania (eksterminacja Bożych proroków 
w odwecie za śmierć kapłanów Baala). Eliasz patrzy na rozwalone ołtarze i bałwo-
chwalstwo, myśląc o porażce religii i wiary. Przychodzi na górę Horeb, miejsce dla 
Izraela kluczowe, aby nadać życiu jakiś sens. Prorok liczy, że Bóg objawi teraz 
swoją chwałę wobec przewrotnego ludu i dokona pomsty za jego niewierność. Ocze-
kuje podobnej jak za czasów Mojżesza teofanii – ognia i gromów (zob. Wj 3, 1–6; 
33, 18 – 34, 9). 

Scena spotkania z Bogiem na Horebie wydaje się zasadnicza dla zrozumienia 
wspomnianego tu czasu eschatologicznego. Przywołajmy ją w tym miejscu:

Wtedy rzekł: „Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!” A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichu-
ra rozwalająca góry i druzgocąca skały ászłañ przed Panem; ale Pana nie było w wichurze. A po wichu-
rze – trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był 
w ogniu. A po tym ogniu – szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz 
płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty. A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: „Co ty tu 
robisz, Eliaszu?” (1 Krl 19, 11–13).

Na początku warto zwrócić uwagę na ruch towarzyszący spotkaniu Eliasza 
z Bogiem. Prorok już od dłuższego czasu przebywa w jednym miejscu. Przeżywając 
zwątpienie w sens swego powołania, Eliasz nie ma chęci nigdzie wyruszać, dlatego 
Pismo wymienia dwie jego postawy: siedzącą bądź leżącą. Oznaczają one gotowość 
na śmierć. Być może, wezwanie na górę prorok traktuje nawet jako pewien rodzaj 
konfrontacji, która zakończy cierpienie jego i całego świata. W przeciwieństwie do 
Eliasza – Bóg jest ruchem, zawsze przechodzi, czy to w postaci obłoku, czy słupa 
ognia, jak w opisanych wydarzeniach z Księgi Wyjścia. 

W przywołanym kontekście tradycji nie dziwią zatem zjawiska meteorologiczne, 
w których Eliasz doszukuje się obecności Jahwe. Pierwsza wspomniana zostaje 
wichura. Autor podkreśla gwałtowność wiatru, który ma ogromną siłę, mogącą 
rozbijać skały. Sam wiatr jest zjawiskiem dość znaczącym dla tamtejszego klimatu: 
zachodni przynosi deszcz i ochłodzenie, wschodni, wiejący z pustyni – wysusza 
roślinność i potrafi wywołać kilkumiesięczny brak opadów. Oba wiatry stanowią 
więc symbol przemijania, śmierci, która przychodzi wraz z nimi. Nie dziwi zatem, 
że wielokrotnie na kartach Pisma wiatr utożsamiany jest z Karą Bożą. Eliasz spo-
dziewa się takiego oblicza Boga 21, które ukaże się nad niewiernym narodem. Ale 
w wietrze nie ma chwały Pańskiej.

21 Może warto przy okazji wspomnieć, że Pismo wyraźnie odcina się w tym miejscu od wierzeń greckich 
oddających wiatrom cześć Boską. Ich wyobrażenie łączyło postać ludzką z anielskimi skrzydłami, 
upodobniając je do semickich postaci anielskich. W takim kontekście można by czytać żydowskie 
opowieści, w których gwałtowna wichura jest dziełem wysłanych przez Boga aniołów. Zob. W. K o-
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Równie oczywiste w tym kontekście eschatologicznym w swoim dramatycznym 
przebiegu i interpretacji katastroficznej wydaje się zjawisko trzęsienia ziemi. Po-
dobnie jak wiatry – wstrząsy skorupy ziemskiej są właściwe dla terenów syryjskich 
i palestyńskich. W interpretacji teologicznej stanowią znak towarzyszący ważnym 
wydarzeniom, w tym teofanii: jak ustanowienie Prawa na Synaju czy śmierć Chry-
stusa na krzyżu 22. Moment wstrząsu jest fundamentalny dla określenia relacji 
między Stwórcą a stworzeniem – człowiekiem. Trzęsienie ziemi ukazuje bowiem 
potęgę Boga wobec znikomości, niemożności złapania równowagi, uchwycenia się 
czegoś pewnego na ziemi – charakterystycznych dla ludzi. Ten znak stanowi kwin-
tesencję kruchości egzystencji, stąd pojawia się w kontekście zbliżającego się cza-
su ostatecznego. Apokalipsa przedstawia trzęsienie ziemi jako nieodłączną zapowiedź 
zbliżającego się sądu nad światem. Takiego też oczekuje Eliasz, a jednak Boga nie 
ma w tym wydarzeniu.

Trzecim znakiem jest ogień. To jeden z najstarszych symboli solarnych, a za-
razem jeden z kluczowych żywiołów wszechświata 23. We wszystkich kulturach 
silnie związał się z kultem rytualnym czy to w postaci ofiar całopalnych, czy jako 
znak sacrum, np. w scenie płonącego krzaku Mojżesza. Widząc ogień, Eliasz znaj-
duje się dokładnie w takim samym miejscu co niegdyś Mojżesz, gdy spotyka się 
z Bogiem twarzą w twarz. Ogień zatem uobecnia Boga, Jego potęgę, która objawia 
się tak w okazywaniu pomocy (słup ognisty w nocy prowadzący Izraelitów), jak 
i wymierzaniu kary 24. Ta właśnie jest znakiem oczekiwanym przez proroka. Ogień 
ma tu być wyrazem gniewu Pańskiego w czasie ostatecznym, gniewu, który pożera 
grzeszników (Pwt 32, 22), zarazem zaś czynnością konieczną do oczyszczenia kul-
tu 25. Eliasz czuje się rozczarowany. Nie dokonało się nic, co spodziewał się zobaczyć. 
Nie widział ani gromów. ani ognia, ani potopu, ani zniszczenia.

Nagle następuje zmiana perspektywy. Daje się słyszeć szmer, zjawisko już nie 
wizualne, ale audialne (1 Krl 19, 12). Eliasz rozpoznaje Boga w „szmerze łagodne-
go powiewu”. Tekst hebrajski używa tu sformułowania „cichy” albo „spokojny, 
szepczący głos” 26. A zatem nie trzęsienie ziemi, grad ognia, lecz ciche i spokojne 
objawienie się chwały Boga, który przychodzi sądzić ziemię. W ten sposób daje się 
On poznać indywidualnie Eliaszowi. Bóg okazuje się czuły i delikatny, jak muśnię-
cie wiatru na policzku w wiosenny dzień. Trudno nie skojarzyć haptyczności owe-
go doświadczenia z sytuacją kochanków obdarzających się dotykiem. I jeszcze ten 
szept także konotuje czułość i szczególny rodzaj intymnej zażyłości między zako-
chanymi, tu: między Bogiem a człowiekiem. Eliasz zasłania twarz w odpowiedzi na 
głos niczym kobieta chcąca uchodzić za skromną. Ten gest, poza wymiarem reli-
gijnym, który nakazywał zasłaniać głowę, ma jeszcze sens psychologiczny – jest 

p a l i ń s k i, Słownik mitów i tradycji kultury. Wyd. 4. Warszawa 1991, s. 1272. – G o r i o n, op. cit., 
s. 418. 

22 Zob. R i e n e c k e r, M a i e r, op. cit., s. 818.
23 Zauważmy, że dwa inne żywioły: ziemia i powietrze, zostały wymienione przed chwilą. 
24 Zob. R i e n e c k e r, M a i e r, op. cit., s. 565.
25 Do tego obrazu odwoła się później św. J a n  w Apokalipsie (8, 5–7), mówiąc o ogniu z ołtarza Pań-

skiego, który anioł ciska na ziemię i który trawi trzecią część ziemi. 
26 Cyt. za: S i a n o ż ę c k a, op. cit., s. 130. 
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wezwaniem do życia ukrytego, tzn. „cichego” 27. Bóg uczy Eliasza wyrażania siebie 
nie poprzez burze, gromy, trzęsienia ziemi i ogień, a więc znaki gorliwości oraz kary, 
ale przez czułość i delikatność.

Wówczas pada kluczowe i bardzo symboliczne pytanie „Co ty tu robisz, Eliaszu?” 
(1 Krl 19, 9b). Wydaje się ono fundamentalne dla samego proroka, każe mu bowiem 
zastanowić się nad życiem, przemyśleć dotychczasową swoją egzystencję. To jest 
pytanie Sądu. Przypomina ono strukturą inne – z Księgi Rodzaju (3, 9), gdy po 
grzechu człowiek ukrywa się przed Bogiem i słyszy: „Adamie, gdzie jesteś?” Podob-
nie jak pytanie skierowane do Eliasza, to zadane Adamowi stawia go w świetle 
prawdy. Mówiąc inaczej, pytanie samo w sobie już obnaża sytuację, w jakiej znalazł 
się prorok, nie musi się on do niego ustosunkowywać. Bóg zna odpowiedź, ale chce 
wyrwać Eliasza z kryzysu, jaki ten przeżywa. Przychodzi ze swoim sądem, a sąd 
ten odbywa się indywidualnie, o czym przypomina oznajmienie Eliasza: „ja sam 
tylko zostałem [...]” (1 Krl 19, 14b). 

Lektura podwójna

Pierwsze zdanie wiersza sytuuje opis wydarzenia w czasie pośrednim, wyrażonym 
przez św. Pawła: „Oto teraz czas upragniony, oto teraz czas zbawienia”. Poeta 
podkreśla teraźniejszy wymiar dnia ostatecznego czy to poprzez odwołanie expli-
cite („W dzień końca świata”, „staje się już”), czy też poprzez użycie odpowiedniego 
czasu (np. „krąży”, „naprawia”, „skaczą”, „ma”, „idą”, „zasypia, „nawołują”, „pod-
pływa”, „trwa”, „odmyka”, „nawiedza”, „się rodzą”). Warto zauważyć, że dzięki 
kontekstowi dnia poeta wprowadza także do sytuacji eschatologicznej światło, 
którego w opisach katastroficznych zazwyczaj brakuje, stąd w wierszu odniesienia 
do tego, co błyszczy, co złote czy żółte, albo wprost jaśniejące: słońca, księżyca. 
Nawet noc jest rozjaśniona gwiazdami. Oczywiście, semiotyka światła poprzez 
symbolikę odsyła czytelnika do sacrum, ale także do wiedzy, prawa i nieprzemi-
jalności Boga. Ponadto określenie „noc gwiaździsta” wyraźnie nawiązuje do Kan-
towskiej koncepcji prawa moralnego 28 zasadzonego w każdym człowieku. Tym 
mocniej podkreśla ona indywidualny, egzystencjalny sens dobiegającego końca. 
„Czas zbawienia” stanowi moment indywidualny. Każdy zostanie wezwany na sąd 
sam.

Teofania w wierszu jest prawie niedostrzegalna. Sygnalizują ją zjawiska natu-
ry, podobnie jak ma to miejsce w scenie wyjścia Eliasza i Mojżesza na górę Horeb. 
Symbolikę sakralną, czy nawet chrystologiczną, zawierają niektóre z przywołanych 
figur zwierzęcych: pszczoła, delfin, wąż i wróbel 29, a także rybak – postać niemal 

27 Wyrażenie „życie ciche” odnosi się do ośmiu błogosławieństw z Kazania na Górze, gdzie wymienia 
się „cichych” jako tych, którzy zdobywają niebo swoją pokorą (Mt 5, 5). 

28 Chodzi tu o wypowiedź I. K a n t a  z Krytyki praktycznego rozumu (Przekł., przedm., przypisy 
J. G a ł e c k i. Wyd. 2. Warszawa 1984, s. 256): „Są dwie rzeczy, które na pełniają duszę podzi wem 
i czcią, niebo gwiaździs te na de mną i pra wo mo ral ne we mnie. Są to dla mnie do wody, że jest Bóg 
na de mną i Bóg we mnie”. 

29 Pszczoła jako jeden z najbardziej uniwersalnych symboli sakralnych, spotykanych w różnych 
kulturach, kojarzona jest zazwyczaj z łącznikiem między światem ziemskim a duchowym. W tra-
dycji chrześcijańskiej odnosiła się do wartości miłości, pracy i miłosierdzia, stąd szybko stała się 
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ewangeliczna. Druga strofa jest już opisem bliższym przeżywania codzienności, 
która w swej beztrosce również konotuje „czas zbawienia”.

Najbardziej znacząca w prezentowanym ujęciu wydaje się zwrotka trzecia, 
uwypuklająca rozbieżność projekcji i aktualnych wydarzeń. Zaakcentowany tam 
zostaje paradoks czasu przyszłego, dziejącego się „teraz”. Zawieszenie kategorii 
czasu przyszłego jest poniekąd zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę perspektywę 
historyczną, w której pisany jest wiersz. To w końcu środek okupacji, wojny, sta-
nowiącej „apokalipsę spełnioną”, a wręcz, co podkreśla Miłosz – wydarzającą się. 
Jeśli przyjąć za Martinem Heideggerem rozumienie kategorii wydarzenia, okazuje 
się ono działaniem poruszającym, nie pozostawiającym nikogo bez reakcji. Samo 
słowo – ów „dar”, rodzaj prezentu, podarunku – też sugeruje darmowość dziania 
się. Jest w nim zawarta pewna pozytywna konotacja, swego rodzaju pozytywna 
energia, której Eliasz doświadcza w powiewie wiatru.

Kolejna uwaga, wynikająca z rozdziału tych dwóch momentów, wiąże się z po-
stawą wobec końca. Poeta stosuje tu powtórzenie „A którzy...”, określając za jego 
pomocą „strażników moralności”. Chętnie widzieliby się oni po stronie samego Boga 
wymierzającego sprawiedliwość. Po drugiej stronie pisarz usytuował „siwego sta-
ruszka, który byłby prorokiem, / Ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie”. Miłosz 
przeciwstawia poważne (naznaczone wybraniem) powołanie prorockie – czynności 
ogrodniczej (podwiązywania pomidorów). Zderzenie ze sobą tych postaw nabiera 
głębszego znaczenia, jeśli przeczytamy je w perspektywie tradycji żydowskiej.

Ogrodnicy zajmowali poślednie miejsce w układzie społecznym Izraela, mimo 
że pielęgnowanie ogrodu należało do czynności naznaczonych szczególnym sensem, 
na co zwraca się uwagę w Księdze Rodzaju. Wszak Adam, zarządzający ogrodem 
Eden, był nazwany pierwszym ogrodnikiem. Figura ta widnieje na kartach Pisma 
jeszcze wielokrotnie, chociażby w Pieśni nad Pieśniami, w której pojawia się postać 
Oblubieńca, wchodzącego „do swego ogrodu” (5, 1), gdzie znajduje się Oblubienica, 
aby napełnić Ją miłością 30. Konotacja w wierszu nie jest zatem przypadkowa, 
w ostatniej bowiem scenie widzimy elementy pejzażu podobne do tych, które przed 
chwilą przywołaliśmy w kontekście spotkania Eliasza z Bogiem: delikatny powiew 
wiatru i towarzysząca owej sytuacji delikatność.

Interpretacja zyskuje na znaczeniu, gdy wprowadzimy do sceny ogrodu jeszcze 

znakiem chrystologii. Można utożsamić ją też z postacią Chrystusa Króla – Pantokratora, przycho-
dzącego panować nad światem w czasie ostatecznym. 

 Delfin określany „królem ryb” jest symbolem potęgi. W tradycji chrześcijańskiej kojarzy się go 
z Chrystusem, który przeprawia dusze ze śmierci do życia. W tym kontekście delfin stał się prefi-
guracją śmierci i zmartwychwstania. 

 Wąż to jeden z najstarszych symboli sakralnych. Zazwyczaj utożsamiany ze złem, ale warto pamię-
tać, że w Księdze Liczb węża miedzianego przybito do pala, aby uratować Izraelitów. Tym samym 
wąż już w Starym Testamencie staje się zapowiedzią śmierci krzyżowej Chrystusa. 

 Wróblowi, mimo antycznych skojarzeń erotycznych, tradycja judeochrześcijańska przypisuje zna-
czenia samotności, pokory i skromności. W tradycji ustnej Kościoła wróbel stanowi symbol egzy-
stencji ludzkiej, która pojawia się na chwilę na świecie i znika. Zob. J. C. C o o p e r, Zwierzęta 
symboliczne i mityczne. Przeł. A. K o z ł o w s k a - R y ś, L. R y ś. Poznań 1998, s. 45, 218–219, 
285–286, 300.

30 Zob. S. F a u s t i, Rozważaj i głoś „Ewangelię”. Wspólnota czyta „Ewangelię wg św. Jana”. Przeł. 
B. A. G a n c a r z. Kraków 2009, s. 613 n.

I-7.indd   101 2018-09-06   10:20:05



ROZPRAWy I ARTyKuŁy102

trop chrystologiczny. Po pierwsze, wiąże się on z samą figurą ogrodnika. W Ewan-
gelii św. Jana (20, 11–18) Chrystus po zmartwychwstaniu ukazuje się właśnie 
w ogrodzie, gdzie spotyka Go św. Maria Magdalena 31. Początkowo nie rozpoznaje 
Mistrza i myli Go z ogrodnikiem. To wydarzenie niezwykle symboliczne, cechuje się 
bowiem odniesieniami do Pieśni nad Pieśniami. Chrystus – Ogrodnik objawia się 
jako Oblubieniec, stąd cała ta scena jest pełna czułości: Maria wszak rozpoznaje 
Zmartwychwstałego po głosie, po bezpośredniości, po czułości, z jaką się zwraca 
do niej. Spotkanie z Bogiem, to, które dokonuje się między pierwszym a drugim 
przyjściem, odznacza się niezwykłą delikatnością.

Trop chrystologiczny nie ogranicza się tylko do figury ogrodnika. Przyjrzyjmy 
się gestowi semiotycznemu „siwego staruszka” przewiązującego pomidory. Zauważ-
my samą czynność. Pomidor należy do rodziny roślin psiankowatych, które hodu-
je się dla owoców – soczystych i dużych jagód. W uprawie osiąga zazwyczaj 1,5 me-
tra wysokości, co wymaga podparcia go drewnianym palikiem lub tyczką. W tym 
celu przewiązuje się niektóre odgałęzienia, by podtrzymać ciężar owoców. Ich bar-
wa jest pierwotnie i najczęściej czerwona. 

W ogrodniczej konstrukcji można dostrzec kilka analogii do krzyża. Pionowe 
usytuowanie palika i więzy, którymi przypięta jest roślina, przywodzą na myśl 
sytuację Chrystusa przybitego do krzyża. Silnie przemawiają także same owoce – 
czerwone jagody pomidorów, wywołując skojarzenie z ranami ukrzyżowanego. 
Podobieństwo to świetnie oddaje znak paschalnej świecy: grona wbijane w paschał, 
odnoszące się do pięciu ran Chrystusa, przypominają kształtem i kolorem małe 
pomidorki. Co więcej, jeśli sięgnąć do symboliki roślin, pomidor opisywany jest jako 
miłość. Już sama nazwa odwołuje nas do sensu przenośnego. W języku francuskim 
„pomme d’amour” kojarzy owoc z „jabłkiem miłości”, w języku włoskim zaś „pomo 
d’oro” (złote jabłko) odsyła nas ponownie do Księgi Rodzaju, drzewa poznania Dobra 
i Zła 32. Po raz kolejny wraca zatem symbol drzewa–pala–krzyża, na którym doko-
nuje się zbawienie świata. 

Tyczka z czerwonymi pomidorami wywołuje jeszcze jedno skojarzenie chrysto-
logiczne – paschał. Ogromna świeca jest znaczona gronami. Ów ważny element 
liturgii światła, rozpoczynający noc paschalną, symbolizuje Chrystusa Zmartwych-
wstałego, który przychodzi. Teologia chrześcijańska podkreśla aspekt eschatolo-
giczny – Bóg „t e j  n o c y” przechodzi. Pierwszym chrześcijanom towarzyszyło 
przekonanie, że paruzja nastąpi jeszcze za ich życia, stąd nadzieja wyczekiwania 
była bardzo namacalna. Czy za gestem przewiązywania pomidorów nie skrywa się 
symbol paschalnej świecy istniejący w obrzędach Wielkiej Nocy? Wszak twórczość 
Miłosza, jak przyznaje sam poeta, naznaczona jest kontekstem religijnym 33, ma 
wiele odniesień do liturgii katolickiej 34. 

Sąd odbywający się nad światem dokonuje się z perspektywy ofiary Chrystusa. 

31 Zob. A. R e g i e w i c z, „Noli me tangere...” O potrzebie dotykania sensu. Krytyka somatyczna wobec 
kerygmatycznej interpretacji tekstu. „Teksty Drugie” 2015, nr 6.

32 Zob. M. R e j e w s k i, Pochodzenie łacińskich nazw roślin polskich. Warszawa 1996.
33 Zob. Th. M e r t o n, Cz. M i ł o s z, Listy. Kraków 2003, s. 108.
34 Zob. W. F e l s k i, Podmiot liryczny poezji Czesława Miłosza wobec liturgii katolickiej. „Napis” 2010, 

nr 16.
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Ta zaś zwraca uwagę nie tyle na konieczność cierpienia, ile na miłosierdzie, o czym 
przypomina wypowiedź ewangeliczna: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 12, 7). 
Powtórzone przez „siwego staruszka” zdanie: „Innego końca świata nie będzie”, 
stanowi wręcz proklamację zbawienia obejmującego wszystkich. Jest nie tyle iro-
niczna, co podkreślali niektórzy interpretatorzy, ile pełna nadziei, skierowanej na 
miłość jako siłę napędzającą życie człowieka. Miłość – jak pokazuje Chrystus – ob-
jawia się w tym, co słabe 35.

Miłosz w lekturze egzegetycznej

Zaproponowana interpretacja zrodziła się w duchu lektury egzegetycznej. Oznacza 
ona próbę przeniesienia technik znanych z tradycji czytania Tory, pism wczesno-
chrześcijańskich, istniejącej do dziś w Kościele, do praktyki krytycznej, lektury 
literaturoznawczej 36. Czytając tekst, można go potraktować jako natchniony (w sen-
sie uniesienia poetyckiego jest to nawet zrozumiałe) 37 i stosować wobec niego owe 
techniki. W lekturze tej łączy się to, co wynika z sensu powierzchniowego, i to, co 
ukrywa się pod symbolami; to, co nowe i nieznane, z tym, co tradycyjne. Czytanie 
egzegetyczne utworu literackiego sytuuje się poza ujednoznaczniającymi interpre-
tacjami, poza systemami symbolicznymi, oczekując pomocy spoza tego porządku. 
Staje się przestrzenią spotkania z nowym i nieznanym.

Dekonstruowanie miejsc teologicznych jest pracą niezwykle frapującą intelek-
tualnie. Z punktu widzenia badania relacji religii (także w rozumieniu chrześcijań-
skim czy teologicznym) i literatury 38 na tle studiów literaturoznawczych taka 
perspektywa pozostaje intrygująca. Proponowany tu model lektury egzegetycznej 
skupia się na loci theologici tekstu. Michał Paweł Markowski stwierdza, że istnieją 
teksty, które już w swojej kompozycji, układzie treści, w przestrzeni semiotycznej 
nie dają się sprowadzić do odczytania literalnego, lecz konotują otwartość na wie-
lość sensów, domagając się lektury wielopoziomowej, angażującej nie tylko intelekt, 
ale i sfery emocjonalne czy duchowe. To miejsca, które niejako przywołują uwagę 
czytelnika, zatrzymują go, są w pewnym sensie na-znaczone interpretacyjnie, zmu-
szają do poszukiwania czy odkrywania 39. Właśnie to możemy zaobserwować w Pio-
sence o końcu świata. 

Interpretacja podejmowana w kluczu proponowanej lektury egzegetycznej by-
łaby najpierw doświadczeniem osobistego spotkania ze słowem literackim, które 
w sposób iście kerygmatyczny oddziałuje, wyjaśnia, oświeca rzeczywistość odbior-

35 M e r t o n, M i ł o s z, op. cit., s. 104–105.
36 Zob. A. R e g i e w i c z, Poza horyzontem. Eseje o sztuce czytania. (Ćwiczenia z poszukiwania sensu). 

Kraków 2015.
37 Na temat teologii słowa literackiego syntetyzujące rozpoznanie czyni J. S z y m i k  (W poszukiwaniu 

teologicznej głębi literatury. Katowice 1994), wskazując na różne zakresy nakładających się relacji 
między teologią rozumianą jako „mówienie o Bogu” (zatem praktyką interpretacyjną) a literaturą 
mającą wszak biblijny rodowód, która rości sobie prawo do postrzegania i zgłębiania rzeczywistości. 

38 Za określeniem kierunku badań nad religią i literaturą opowiada się praktyka naukowa, w której 
ramach wydawane są pisma, tj. „Christianity and Literature”, „Religion and Literature”, „Literature 
and Theology”, organizowane konferencje, kierunki studiów i specjalności.

39 Zob. M. P. M a r k o w s k i, Przed prawem. Interpretacja, literatura, etyka. „Teksty Drugie” 2002, 
nr 1/2.
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cy, doświadczenie egzystencjalne bowiem staje się narzędziem czytania tekstu li-
terackiego. Nie da się ukryć, że Miłosz to twórca, dla którego Słowo stanowi nie-
podważalną wartość, co pozwala umieścić go w kręgu poetów kerygmatycznych 
właśnie. W Piosence o końcu świata sytuacja ta przybiera cechy dramatyczne. 
Niknięcie Słowa, jego deprecjacja udaremniająca poznanie rzeczywistości dyskwa-
lifikuje poniekąd funkcję proroczą 40. „Siwy staruszek” zdaje się nie mieć prawa 
głoszenia prawd ostatecznych, nie może składać świadectwa czy wygłaszać sądów. 
Miłosz wyraźnie zatem wiąże w wierszu kategorię Słowa z wymiarem religijnym. 

Łukasz Tischner napisze w tym kontekście:

jest Miłosz jednym z najważniejszych poetów religijnych XX wieku. Poetów-chrześcijan, dodajmy. [...] 
wiara jako całościowe egzystencjalne zaangażowanie, które wyraża się w ufności i posłuszeństwu Słowu 
(na przekór dotkliwemu ciążeniu wątpienia), przenika najgłębiej twórczość Poety. To jej pulsowanie 
pozwala nazwać dzieło Miłosza prawdziwie chrześcijańskim 41.

Możliwość poprowadzenia takiej lektury utworów lirycznych Miłosza wynika 
jednocześnie z tropu biograficznego. Jeśli uczynimy doświadczenie osobiste poety 
punktem odniesienia dokonywanej egzegezy, dostrzeżemy pewną spójność wypo-
wiedzi noblisty, przenikniętą refleksją religijną, jeśli nie teologiczną 42. Wspomina 
o tym Błoński w kontekście wydania Traktatu teologicznego, stwierdzając, że wspól-
nym mianownikiem całej twórczości Miłosza jest sfera metafizyczna, jeśli nie reli-
gijna 43. Tu jednak nie chodzi ani o to, by wykazywać po raz kolejny religijną warstwę 
znaczeń w tekście autora Kronik, ani też o przenoszenie rozpoznań późnej twórczo-
ści poety na wiersze z cyklu Świat. Poema naiwne, pisane w czasie okupacji. Istot-
ne wydaje się wszakże silne powiązanie życia z doznaniami religijnymi.

Metoda egzegetyczna okazuje się o tyle ważna, że wczesny Miłosz ucieka przed 
jednoznacznymi obrazami religijnymi, nie ufa otwartym deklaracjom, lecz nawet je 
atakuje. Poeta wielokrotnie krytykuje tradycyjną obrzędowość, ludową pobożność 44, 
podważając nie tylko doktrynę katolicką, ale i zasadność uciekania się do wymia-
ru religijnego 45. A jednak – jak już powiedzieliśmy – myślenie Miłosza przesiąknię-
te jest wyobraźnią religijną. Dlatego maskując czy zagłuszając istnienie wątków 
i motywów chrystologicznych, ucieka się on do świata natury, do symboliki rzeczy, 

40 Zob. Z. Z a r ę b i a n k a, Wtajemniczenia (w) Miłosza. Kraków 2014, s. 386.
41 Ł. T i s c h n e r, Dwa kroki do przodu, jeden w tył. Miłosz i chrześcijaństwo. „Apokryf” nr 16. Doda-

tek do „Tygodnika Powszechnego” 2001, nr 26, s. 7.
42 Podczas II Festiwalu Miłosza w Krakowie J. Szymik w wystąpieniu Miłosz i teologia dowodził silne-

go związku poety z teologią dogmatyczną, wykazując jak bardzo katolicka i chrystocentryczna jest 
jego twórczość szczególnie ta po Traktacie teologicznym. Jak zauważył Szymik, tomy Miłosza na-
pisane w ostatnim, krakowskim okresie życia, były jednoznacznie religijne. Zob. B. G r u s z k a -
- Z y c h, Na II Festiwalu Miłosza [...]. „Gość Niedzielny” 2011, nr 20. Na stronie: http://gosc.pl/
doc/865816.Jeden-w-kilku (data dostępu: 2 IV 2018).

43 J. B ł o ń s k i, Duch religijny i miłość rzeczy. „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 47.
44 Pod koniec życia przeciwnie, „Ostatnim schronieniem staje się dla Miłosza wiara – idealizowanych 

przezeń – prostaczków: kadzidła, litanie, pieśni, ludowe rozmodlenie pod posążkiem Matki Boskiej” 
(I. K a n i a, Największy triumf mędrca. „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 47). 

45 A. F r a n a s z e k  (Miłosz. Biografia. Kraków 2011, s. 77) pisze w biografii poety, że wpływ na odej-
ście od Kościoła i religii w ogóle został spowodowany przez konflikt przyszłego poety z gimnazjalnym 
prefektem ks. L. Chomskim, wzmacniający przeżywany kryzys wiary.
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które konotują świętość 46. Tym samym uznaje, że najlepszy sposób uprawiania 
poezji religijnej stanowi ucieczka przed jednoznacznymi skojarzeniami, pełnymi 
wielkich liter i treści katechetycznych 47. 

W praktyce egzegetycznej, poza niewątpliwą potrzebą posługiwania się narzę-
dziami wywiedzionymi z semiotyki, ważne jest także sięganie do antropologii, któ-
ra pozwala osadzać poszczególne elementy utworu w kontekście historyczno-kul-
turowym. W przypadku analizowanego wiersza Miłosza strategia ta przynosi wiele 
odpowiedzi. Pierwsze dwie strofy, skupiające się na rytmie życia natury, oparte na 
wyliczeniu zwyczajnych zachowań, procesów życiowych pełnych harmonii i porząd-
ku znajdują swoje odzwierciedlenie w doświadczeniu rodzinnego pobytu poety 
w Szetejniach. Ślady rajskiego uporządkowania, które odkrywamy w Rodzinnej 
Europie czy Dolinie Issy, wybrzmiewają także w Piosence o końcu świata. Miłosz 
wspomina nie tylko „spokojne gospodarzenie człowieka na ziemi” 48, ale i spiżarnię 
pełną przetworów, bibliotekę czy apteczkę, gdzie na półkach stały cudownego ko-
loru rozmaite garnuszki, a z szuflad unosiły się przeróżne ingrediencje, zapachy. 

Smaki, zapachy, kolory, dźwięki i faktury objawiały się wszędzie wokół. [...] Miłosz poznał życie 
wiejskie, w którym od świata natury nie oddziela nas lada sklepu, folia opakowań, szyba samochodu, 
i zgodnie z nim kształtowała się jego wyobraźnia 49. 

urywki tego zmysłowego świata Miłosz zaprezentuje w Piosence o końcu świata. 
Również trop Eliasza znajduje swoje uzasadnienie w biografii poety. I nie chodzi tu 
tylko o wspomnianą już jego otwartość na tematykę religijną, ale o nawiązania do 
tradycji żydowskiej. Warto przypomnieć, że w latach trzydziestych XX wieku, gdy 
Miłosz przebywa w Wilnie, miasto to jest jednym z ważniejszych centrów żydowskie-
go życia literacko-naukowego, choć niewolnym od stereotypowych wyobrażeń 
i uprzedzeń rasowych. W kontekście rozruchów inspirowanych przez środowiska 
endeckie poeta staje po stronie Żydów, broniąc ich przed atakami bojówkarzy 50. Nie 
tyle o politykę jednak chodzi, ile o zdanie sobie sprawy z silnego wpływu kultury 
hebrajskiej na polską tradycję, czego może do końca – jako czytelnicy i spadkobier-
cy dziedzictwa – sobie nie uświadamiamy. Trop ten odnajdujemy w innym wierszu 
zatytułowanym Biedny chrześcijanin patrzy na getto z cyklu Świat. Poema naiwne: 

Cóż powiem mu, ja Żyd Nowego Testamentu,
Czekający od dwóch tysięcy lat na powrót Jezusa? 51

utożsamienie siebie jako chrześcijanina z tradycją hebrajską jest gestem bardzo 
znaczącym zarówno pod względem religijnym, jak i ogólnoludzkim (humanistycz-
nym). To deklaracja stanięcia po stronie ofiar podobna do tej z Campo di Fiori, 

46 Cz. M i ł o s z  w rozmowie z A. Franaszkiem i T. Fijałkowskim (Sprzeczność jest dźwignią transcen-
dencji. „Apokryf” nr 16. Dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 2001, nr 26) wyznaje, że przyjmu-
je za Mickiewiczem strategię maskowania treści religijnych.

47 Zob. K. J a r z y ń s k a, Między tropieniem sacrum a postsekularyzmem. O badaniu religijnych 
aspektów dzieła Czesława Miłosza. „Świat i Słowo” 2015, nr 2, s. 57.

48 F r a n a s z e k, op. cit., s. 22.
49 Ibidem, s. 25.
50 Zob. ibidem, s. 120–127.
51 Cz. M i ł o s z, Biedny chrześcijanin patrzy na getto. W: Wiersze wszystkie, s. 212.
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a jednocześnie odnalezienie wspólnego doświadczenia Boga i oczekiwania Mesjasza, 
którego przyjścia wypatrywano szczególnie w czasie „apokalipsy spełnionej”. 

Innym z przykładów oddziaływania wpływu kultury żydowskiej może być wi-
dzenie Oskara Miłosza, który dla młodego Czesława stanie się na wiele lat autory-
tetem. Paryski stryj poety w wizji mistycznej zobaczył „anioła Jehowy” – Boga 
Abrahama, Boga Izaaka i Boga Jakuba, który objawia się w ogniu jak niegdyś 
Mojżeszowi 52. Starotestamentalne nawiązanie wydaje się aż nadto czytelne. To już 
nie jest Bóg filozofów czy uczonych, ale Bóg, którego można osobiście doświadczyć. 
Oskar Miłosz odczytał wizję jako nadanie mu godności proroka, Bożego namiest-
nika, który ma kontynuować drogę innego mistyka – Swedenborga. Stryj dzięki 
swemu widzeniu zinterpretuje Apokalipsę jako zapowiedź wielkiego kataklizmu 
wojennego. Nic dziwnego, że to jego postawa zafascynowała Czesława Miłosza, 
który w wybuchu drugiej wojny światowej dostrzegł spełniające się proroctwa od-
noszące się do końca dotychczasowej rzeczywistości. 

Od momentu spotkania z Oskarem Miłoszem poeta w sposób wyrazisty zacznie 
formułować w swoich wierszach treści religijne. 

Więcej: stanie się on (czasem jawnym, czasem utajonym) obrońcą wiary w istnienie wyższego po-
rządku i nadziei, że świat, który znamy, nie jest jedyny, że miliardy niepowtarzalnych ludzkich istnień 
nie giną w ciemnych wodach nicości, ich nieśmiertelne cząstki trwają po drugiej stronie czasu, czekając 
na ostateczne przywrócenie 53. 

Pełna nadziei eschatologia wydaje się bliska przesłaniu Piosenki o końcu świata. 

Lektura wierszy Czesława Miłosza dokonywana w perspektywie komparatystycznej, 
ze świadomością toczącej się podskórnie narracji religijnej (jeśli nie teologicznej), 
daje możliwość odczytywania aspektów twórczości poety w szerszym kontekście. 
Interpretacja taka otwiera nową perspektywę, charakterystyczną dla zwrotu post-
sekularnego, podkreślając złożoność relacji między religią a dyskursem nowocze-
snym, a zarazem pozwala czytać dzieła noblisty wciąż na nowo, ustępując nieco 
miejsca samemu czytelnikowi.

A b s t r a c t

ADAM REGIEWICZ Jan Długosz university, Częstochowa

MIŁOSZ AND ELIJAH

The article analyses Czesław Miłosz’s one of the most recognisable piece – Piosenka o końcu świata 
(A Song on the End of the World). The poem’s interpretation is directed on the context of the Apocalyp-
se and Christian eschatology. The Jewish tradition, which belongs to omitted perspectives of analysis, 
proves vital due to the poet’s private contacts with and interests in Judaism and due to the poem’s 
subject referring to the end of the world. In Miłosz’s poem the point of reference is the Biblical prophet 
Elijah, a messianic figure signalling the final days. A more insightful reading of the two pieces – the 
Biblical and the poetic one – supported by exegesis leads to a conviction of a relation between the sce-
ne of Elijah’s expecting death and Czesław Miłosz’s lyrical situation of the poem. 

52 Zob. F r a n a s z e k, op. cit., s. 221.
53 Ibidem, s. 224.
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PAMIĘĆ SATURNA MELANCHOLIJNA PRZESZŁOŚĆ W PROZIE  
ROZRACHUNKÓW INTELIGENCKICH (1946–1948)*

Wspomnienia stanowią osobny wątek narracji prowadzonej przez inteligentów 
sportretowanych w prozie rozrachunków inteligenckich, wyodrębnionej w polskiej 
literaturze w 1948 roku przez Kazimierza Wykę 1. W sposobie ich funkcjonowania 
w kompozycji utworów dostrzegamy wyraźne nawiązania do tradycji proustowskiej. 
Bohaterowie Drewnianego konia Kazimierza Brandysa, Sprzysiężenia Stefana 
Kisielewskiego, Sedanu Pawła Hertza, Jeziora Bodeńskiego Stanisława Dygata czy 
Nagrobka Stefana Otwinowskiego nie tylko powracają do czasów minionych, ale 
też starają się określić charakter przywoływanej przeszłości i uchwycić mechani-
zmy kierujące pracą pamięci 2. Reminiscencje przeplatają się z refleksjami teore-
tycznymi na ich temat. Retrospekcji sprzyjają pierwszoosobowa narracja i forma 
pamiętnika, jakie rozpoznajemy w większości wyróżnionych przez Wykę tekstów 3.

Krytyka literacka z lat czterdziestych XX wieku interpretowała utwory składa-
jące się na nurt rozrachunków inteligenckich przez pryzmat i d e o l o g i i  m a r- 
k s i s t o w s k i e j  i była przekonana, że dotyczą one wyłącznie zadań inteligencji 
w warunkach historycznego przełomu 4. Dzieła traktowano jako głosy w dyskusji 
na temat funkcji i genealogii wymienionej grupy społecznej – dyskusji, jaka zosta-
ła wówczas zainicjowana przez komunistyczną władzę. Najwyżej oceniano te książ-
ki, których autorzy w negatywnym świetle ukazywali inteligentów, co było zgodne 
z polityką oświatową partii. Retrospekcję uznawano za jeden z zabiegów służących 

* Problematykę artykułu rozwijam w książce: W objęciach Saturna. Melancholia w prozie rozrachun-
ków inteligenckich (1946–1948) (Poznań 2016).

1 K. W y k a, Rozrachunki inteligenckie. W: Pogranicze powieści. Warszawa 1989.
2 Do wyróżnionego nurtu Wyka zaliczył: Drewnianego konia K. B r a n d y s a  (1946), Jezioro Bo- 

deńskie S. D y g a t a  (1946), Sedan P. H e r t z a  (1946) i Sprzysiężenie S. K i s i e l e w s k i e g o 
(1947). Krytycy literaccy stopniowo uzupełniali tę listę o inne dzieła, m.in. o Nagrobek S. O t w i-
n o w s k i e g o  (1946). Zob. A. S o b o l e w s k a, Polska proza psychologiczna (1945–1950). Wro- 
cław 1979, s. 99. – J. S m u l s k i, Twórczość narracyjna Stefana Otwinowskiego. Toruń 1993, 
s. 55–56.

3 Wyjątek pod tym względem stanowi Sprzysiężenie, w którym występuje narrator trzecioosobowy. 
Dominująca w dziele mowa pozornie zależna doskonale oddaje jednak świat wewnętrzny bohatera, 
w tym częste powroty do młodości.

4 Zob. Z. Ż a b i c k i, „Kuźnica” i jej program literacki. Kraków 1966, s. 81–84. – H. G o s k, W kręgu 
„Kuźnicy”. Dyskusje krytycznoliterackie lat 1945–1948. Warszawa 1985, s. 240–248.
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do „pośredniej i dyskretnej kompromitacji inteligenckiego bohatera i sztucznego 
świata jego wyobrażeń” 5.

Funkcja wspomnień w powojennej literaturze rozrachunkowej jest jednak bar-
dziej skomplikowana. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego bohatero-
wie częściej przebywają w przestrzeni pamięci niż w otaczającej rzeczywistości, 
pomaga k a t e g o r i a  m e l a n c h o l i i. Wspominanie to stały element życia każ-
dego podmiotu melancholijnego, którego cechy rozpoznajemy w kondycji egzysten-
cjalnej i społecznej inteligentów wykreowanych w utworach 6. Dostrzeżenie w nich 
kontemplujących przeszłość melancholików nie tylko pogłębia portrety psycholo-
giczne bohaterów, lecz także pozwala d o k o n a ć  i c h  r e h a b i l i t a c j i. Dzięki 
figurze melancholii okazuje się bowiem, że świadomość postaci nie koncentruje się 
wyłącznie na kwestiach politycznych, ale jest strukturą złożoną, wykorzystującą 
pamięć do realizacji wewnętrznych potrzeb jednostki.

Jak pamiętają dzieci Saturna? 7

U t r a t a  p r z e s z ł o ś c i

Melancholik spogląda w przeszłość, ponieważ teraźniejszość jawi mu się jako frag-
ment większej całości 8. To, co minęło, jest dla niego utraconą pełnią, tajemniczą 
i niedostępną. Wyjątkowo aktywna pamięć nie pozwala mu zaakceptować utraty 
przeszłości, będącej p r z e s t r z e n i ą  b r a k u, z którą kontakt stanowi podstawo-
we przeżycie melancholijne.

Ponieważ lata minione definiują ludzkie „ja”, świadomość niemożliwości cof-
nięcia się do nich wiąże się z doświadczaniem wewnętrznego wydrążenia 9. Melan-
cholia zawsze rozpoczyna się „od myśli o tym, czego nie ma” 10, a modus vivendi 
każdego dziecka Saturna to wskazywanie braku w obrębie własnego „ja”. Sigmund 
Freud w kanonicznym tekście Żałoba i melancholia zwraca uwagę, że p r z e ż y c i e 

  5 S o b o l e w s k a, op. cit., s. 58.
  6 Zob. Z. F r e u d, Żałoba i melancholia. W: K. P o s p i s z y l, Zygmunt Freud – człowiek i dzieło. 

Wrocław 1991, s. 306 (przeł. B. K o c o w s k a). – S. S o n t a g, Pod znakiem Saturna. Przeł. W. K a-
l a g a. „Res Publica Nowa” 1994, nr 6, s. 26. – J. K r i s t e v a, Nerval „El Desdichado”. Przeł. 
M. S u g i e r a. „Literatura na Świecie” 1995, nr 3, s. 227. – A. B i e l i k - R o b s o n, Melancholia 
i ekstaza. W zb.: Nuda w kulturze. Red. P. C z a p l i ń s k i, P. Ś l i w i ń s k i. Poznań 1999. – A. K u-
c z y ń s k a, Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka. Warszawa 1999, s. 41. – B. F r y-
d r y c z a k, Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury nowoczesności. Poznań 2002, 
s. 165. – L. B a n o w s k a, Paryż „Pasaży” Waltera Benjamina – u progu nowoczesności. W zb.: 
Wokół „Pasaży” Waltera Benjamina. Red. P. Ś n i e d z i e w s k i, K. T r y b u ś, M. W i l c z y ń s k i. 
Poznań 2009, s. 125.

  7 „Dzieci Saturna” to popularne w dyskursie melancholijnym określenie melancholików. Melancho-
lia została podporządkowana Saturnowi w czasach antycznych i do dziś planetę tę uznaje się za 
symbol egzystencji pogrążonej w smutku. Zob. R. K l i b a n s k y, E. P a n o f s k y, F. S a x l, Saturn 
i melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki. Przeł. A. K r y- 
c z y ń s k a. Kraków 2009, s. 157–182.

  8 Zob. F r y d r y c z a k, op. cit., s. 162, 214–215.
  9 Zob. P. C z a p l i ń s k i, Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. Kraków 2001, 

s. 40.
10 M. B i e ń c z y k, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Warszawa 1998, s. 274.
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m e l a n c h o l i j n e  w y w o ł u j e  s t r a t a 11. Podmiot melancholijny odnajduje 
utracony obiekt w każdym elemencie rzeczywistości i ranią go sytuacje zarówno 
negatywne, jak i pozytywne. Julia Kristeva twierdzi, że melancholia ma tendencję 
do reprodukowania się i rośnięcia 12. Człowiek, pamiętając o zdarzeniach z prze-
szłości, przeżywa ją, jeszcze zanim faktycznie utraci realny przedmiot uczuć – pa-
trząc na niego, wie, że on również nie będzie trwał wiecznie. Obiekt melancholii ma 
więc podwójną naturę: stanowi jednocześnie znak obecności i nieistnienia, realność 
łączy się w nim z tym, co wyimaginowane.

„T a m” d z i e c i ń s t w a

Koncentracja melancholików na przeszłości to także przejaw marzenia o przestrze-
ni, w której nie można funkcjonować. Susan Sontag podkreśla, że przekonanie, iż 
„jest się zawsze sobą – tam gdzie się jest” 13, nie jest prawdziwe i przecenia możli-
wości ego. Zasadniczym stanem definiującym kondycję egzystencjalną dziecka 
Saturna okazuje się tęsknota za miejscem innym niż to, w jakim aktualnie się 
znajduje – podobnie jak marzyciel, jest ono „t a m, g d z i e  g o  n i e  m a, a  n i e 
m a  g o  t u, g d z i e  j e s t” 14. Przestrzeń określaną jako „tam” bardziej się ceni, 
a źródło tęsknoty za nią stanowi melancholijne „ja”, które wie, że tym, co utraciło, 
jest rzecz najcenniejsza, czyli ono samo. Melancholik chce istnieć „gdzie indziej”, 
ponieważ ma nadzieję, że tą drogą odzyska siebie samego. Przywołując to, co mi-
nęło, próbuje też rozszerzyć swoją egzystencję. Umieszczonym w przeszłości obsza-
rem „tam”, do jakiego chętnie wraca, jest d z i e c i ń s t w o 15.

P r o t e s t  p a m i ę c i

Patrzenie w przeszłość jest elementem melancholijnego doświadczenia, który na-
leży uznać za przejaw w e w n ę t r z n e j  a k t y w n o ś c i  j e d n o s t k i. Elżbieta 
Wolicka zauważa, że o tym, iż pamięć wprowadza działanie do ludzkiej egzystencji, 
decyduje to, że ma „pulsujący i otwarty charakter” 16. Jej napięcie i żywotność wy-
nikają ze współpracy z wyobraźnią oraz z łatwości wychwytywania zarówno bodźców 
z otoczenia, jak i impulsów ze strony podmiotu. Intensywnej obecności w świecie 
wspomnień nie trzeba traktować jako wyrazu stagnacji, ale jako p r o t e s t  p r z e-

11 F r e u d, op. cit., s. 295–297, 306.
12 J. K r i s t e v a, Przeciw depresji: psychoanaliza. W: Czarne słońce. Depresja i melancholia. Przeł. 

M. P. M a r k o w s k i, R. R y z i ń s k i. Wstęp M. P. M a r k o w s k i. Kraków 2007, s. 7. Zob. też 
A. W n u k, Język – utracony obiekt melancholii. W zb.: W kręgu melancholii. Red. A. M a ł c z y ń s k a, 
B. M a ł c z y ń s k i. Opole–Wrocław 2010, s. 32.

13 S. S o n t a g, Fragmenty estetyki melancholii. Przeł. S. M a g a l a. „Koniec Wieku” 1990, nr 1, s. 71.
14 M. J a n i o n, Marzący: jest tam, gdzie go nie ma, a nie ma go tu, gdzie jest. W: Zło i fantazmaty. 

Kraków 2001, s. 198. Prace wybrane. T. 3.
15 Zob. E. B i e ń k o w s k a, Mała historia pamięci (pamięć jednostkowa, pamięć zbiorowa). „Znak” 

1995, nr 5, s. 19–20. – W. B a ł u s, Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle 
sztuki. Kraków 1996, s. 138. O przyczynach tęsknoty melancholików za dzieciństwem piszą M. Z a-
l e s k i  (Nostalgia, siostra melancholii. „Nowa Res Publica” 1994, nr 6, s. 9) oraz F r y d r y c z a k 
(op. cit., s. 197, 201).

16 E. W o l i c k a, Pamięć i czas. „Znak” 1990, nr 10/11, s. 126.

I-8.indd   109 2018-09-06   10:20:34



ROZPRAWy I ARTyKUŁy110

c i w  k o n k r e t n e m u  p o r z ą d k o w i  s p o ł e c z n o - p o l i t y c z n e m u. Jest tak 
zwłaszcza wtedy, gdy na scenę Historii wkraczają rewolucjoniści. Melancholik, 
odnosząc się z dystansem do chwili bieżącej i do tego, co ma nadejść, staje się 
naturalnym przeciwnikiem każdej rewolucji. Zajęty kontemplacją czasów minionych 
p o z o s t a j e  w o l n y  o d  n a c i s k ó w  k r e a t o r ó w  H i s t o r i i, których postu-
laty tak szybko się zmieniają. Projekty utopijne nie potrafią obudzić w nim chęci 
bycia aktywnym i skutecznym, bo z łatwością dostrzega ich iluzoryczność i jało-
wość 17.

Problemy, o których mowa, uwydatnia pokrewieństwo melancholii z n o s t a l-
g i ą, pojawiającą się w określonych warunkach historycznych. Koncentracja na 
tym, co odeszło, wiąże się z negatywnym stosunkiem do teraźniejszości – Jean 
Starobinski twierdzi, że źródłem rozpaczy nostalgika jest „nie utracone »wczoraj«, 
ale nieprzyjazne i obce »dzisiaj«” 18. Gdy teraźniejszość zaczyna być postrzegana jako 
niekompletna, chaotyczna i pogrążona w kryzysie, wówczas przeszłość jawi się jako 
jedyny okres, w którym można czuć się pewnie i bezpiecznie 19. Posiadanie wspo-
mnień w czasach przełomu pomaga zdefiniować tożsamość i zmniejszyć stan dez-
orientacji, gdyż są one trwałe i niezależne od biegu dziejów.

Wśród wspomnień bohaterów

Swój zachwyt nad pamięcią inteligenci ukazani w wymienionych dziełach rozra-
chunkowych wyrażają wprost. Swobodne przekraczanie granic teraźniejszości 
Zygmunt, bohater Sprzysiężenia Kisielewskiego, porównuje do przebywania w raju. 
Narrator utworu często mówi też o „nieodpartym uroku” bądź „nieodpartym czarze” 
przeszłości 20. Zanurzenie w czasach minionych nie tylko wyznacza rytm codziennej 
egzystencji bohatera Drewnianego konia, ale definiuje jego istnienie w ogóle – dla-
tego tak bardzo obawia się on, iż mógłby kiedykolwiek utracić pamięć. Gabriel 
Turny, którego spotykamy w Nagrobku Otwinowskiego, wyznaje w liście, że tylko 
życie przekształcone we wspomnienia jest warte uwagi i nie zmienia tego fakt, iż 
przeszłość nigdy nie odsłania się w pełni, a jej sens niełatwo odczytać. Z kolei pa-
mięć Adama Lamberta, bohatera Sedanu, tak drobiazgowo rejestruje różnorodne 
formy rzeczywistości materialnej, że zapisane w niej obrazy często wydają się wy-
raźniejsze od swoich realnych prawzorów. Nie mniej czasu poświęca wyprawom 
w przeszłość bohater Jeziora Bodeńskiego. W utworze, podobnie jak w Nagrobku, 

17 Zob. np. G. G r a s s, O bezruchu w postępie. Wariacje na temat miedziorytu Albrechta Dürera  
„Melancholia I”. W: Z dziennika ślimaka. Przeł. S. B ł a u t. Gdańsk 1991, s. 216. – B a ł u s, op. 
cit., s. 43. – M. W e r n e r, O czasoprzestrzeni melancholijnej. W zb.: Sumienie, wina, melancholia. 
Materiały polsko-niemieckiego seminarium, Warszawa, październik 1997. Red. P. D y b e l. War-
szawa 1999, s. 266. – M. K w i e k, Melancholia – utopia – intelektualiści. (Czytając Wolfa Lepeniesa). 
Poznań 2000, s. 5–6. Na stronie: http://www.cpp.amu. edu.pl/pdf/wolf_lepenies.pdf (dostęp: 15 VI 
2012). – E. C i o r a n, Historia i utopia. Przekł., posł. M. B i e ń c z y k. Warszawa 2008, s. 117, 121.

18 Z a l e s k i, op. cit., s. 9.
19 Zob. ibidem, s. 7. – W. J. B u r s z t a, Nostalgia i mit. W zb.: Historia: o jeden świat za da- 

leko? Wstęp, przekł., oprac. E. D o m a ń s k a. Poznań 1997, s. 124–125. – C z a p l i ń s k i, op. cit., 
s. 7, 22.

20 S. K i s i e l e w s k i, Sprzysiężenie. Warszawa 1947, s. 8, 27.
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można odnaleźć refleksje o charakterze mnemicznym – oprócz wspominania tego, 
co odeszło, występuje namysł nad mechanizmami działania pamięci i jakością 
przywoływanych obrazów.

T r y b y  p a m i ę c i

Bezpośrednim impulsem wywołującym potok wspomnień u bohaterów prozy roz-
rachunkowej są w r a ż e n i a  z m y s ł o w e. Podróż do przeszłości, inspirowana 
kontaktem zmysłów ze światem, w którym znajduje się gotowy do opuszczenia 
przestrzeni „tu i teraz” podmiot, stanowi oczywiście zabieg literacki spod znaku 
Marcela Prousta. Bodźce w z r o k o w e, d o t y k o w e  i  s ł u c h o w e, niczym słyn-
na magdalenka, wyzwalają w inteligentach pamięć mimowolną 21. Złożony mecha-
nizm Proustowskich przypomnień ma wiele wspólnego z mechanizmem skojarzeń, 
a jakość zmysłowa uruchamiająca pamięć to znak zmuszający jednostkę do odczy-
tania zawartego w niej sensu. Czasem znaczenia ukryte w sensualnym bodźcu są 
dane bezpośrednio – od razu wiadomo, jaki charakter mają pojawiające się obrazy, 
ale kiedy odwołują się one do pamięci i figur wyobraźni, ich rozszyfrowanie jest 
bardziej skomplikowane.

Adam Lambert, bohater Sedanu Hertza, wyznaje, że pracę pamięci potrafią 
uruchomić: krótkie słowo, szybki gest czy pojedyncze takty muzyczne. Podobnie 
jak narrator w dziele Prousta, rozpoznaje on istotność docierających do niego wra-
żeń, wie, że stoją za nimi sceny z lat minionych, ale nie od razu umie określić, 
które dokładnie zdarzenia zostały przywołane. O ile w przypadku Proustowskiego 
narratora interpretowanie sensualnych znaków często nie kończy się powodzeniem, 
o tyle proces myślowy podjęty przez Adama prowadzi do właściwego zidentyfiko-
wania rodzącego się obrazu. Wyłaniające się stopniowo z otchłani pamięci wspo-
mnienie ma początkowo postać momentalnego, oślepiającego blasku – przebiega 
przez umysł, „rozjaśniając na sekundę pamięć wzdłuż toru, wykreślnego swoim 
biegiem” 22. Stanowi niespodziewaną iluminację, którą Walter Benjamin porównał 
do błysku płomienia 23. Podmiot chwyta je „niby przelatującego ptaka w swoje ręce 
i nie wypuści go póty, póki go nie wyspowiada z tego, skąd i dokąd tak leci po 
ciemniejącym niebie pamięci” 24.

Sytuacją sensualną, w którą zaangażowane są zmysły wzroku, dotyku i słuchu, 
jest obcowanie z a l b u m e m  f o t o g r a f i c z n y m, sprawnie aktywizującym pamięć 
Lamberta. Zdjęcia stanowią dowód upływu czasu, przypominają o kruchości ludz-
kiego istnienia i nieubłagalności śmierci 25. Podobnie jak melancholia, przeciwsta-
wiają sobie przeszłość i teraźniejszość, afirmując to, co minęło. W opowiadaniach 
Hertza album funkcjonuje jako cenny przedmiot, pozbawiony wymiaru czysto 

21 G. D e l e u z e, Proust i znaki. Przeł. M. P. M a r k o w s k i. Gdańsk 2000, s. 56.
22 P. H e r t z, Porwanie Europy. W: Sedan. Warszawa 1948, s. 202.
23 Zob. F r y d r y c z a k, op. cit., s. 183.
24 H e r t z, loc. cit.
25 Zob. W. B e n j a m i n, Mała historia fotografii. W: Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty. Wybór, 

oprac. H. O r ł o w s k i. Poznań 1996, s. 114 (przeł. J. S i k o r s k i). – R. B a r t h e s, Światło ob-
razu. Uwagi o fotografii. Przeł. J. T r z n a d e l. Warszawa 2008, s. 163–164. – S. S o n t a g: Frag-
menty estetyki melancholii, s. 64–75; O fotografii. Przeł. S. M ag a l a. Kraków 2009, s. 23.  
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użytkowego, z którym kontakt jest tak samo ważny jak kontakt z samymi fotogra-
fiami. Bohater koncentruje się najpierw na jego skórzanej oprawie, dzięki której 
kojarzy się z księgami liturgicznymi, a obcowanie z nim daje poczucie uczestnicze-
nia w rytuale religijnym. Na kartach, do których zdjęcia są przyczepione, Adam 
spostrzega kolory i kształty, będące świadectwem możliwości technologicznych 
dawnej sztuki fotograficznej. Tak długotrwała kontemplacja albumu musi być za-
powiedzią podniosłego zdarzenia – spotkania z samymi fotografiami. Fakt, że zmy-
sły bohatera zostały uaktywnione wcześniej, sprawia, iż wspomnienia pojawiają się 
natychmiast. Lambert nie koncentruje się na sposobie ustawienia członków swojej 
rodziny, nie opisuje ich strojów i wystylizowanych póz – od razu przypomina ich 
słabości, zalety, przyzwyczajenia, zainteresowania oraz wartość posiadanych ma-
jątków. Ponownie spaceruje przez pokoje i schody domów, w których mieszkali 
reprezentanci przemysłowej magnaterii, właściciele łódzkiej manufaktury. Dłużej 
zatrzymuje się także przy fotografiach ukazujących etapy jego własnego życia. 
Oglądane zdjęcia, choć są świadectwem czasów minionych, dowodem autentycz-
ności przedstawianego świata, n i e  p o t r a f i ą  f u n k c j o n o w a ć  w  p e ł n i 
s a m o d z i e l n i e. Niezbędna jest im indywidualna historia Adama, którego wspo-
mnienia przyjmują kształt opowieści 26. Nazwanie sytuacji ukazanych na fotogra-
fiach jest konieczne, żeby mogły one zaistnieć. Sontag pisze, że „dokumentacja 
fotograficzna nie jest w stanie stworzyć (albo raczej: rozpoznać, określić) wydarze-
nia, dopóki nie zostanie ono zdefiniowane” 27. Także Przemysław Czapliński zazna-
cza, iż słowa ożywiają fotografię, budując narrację nostalgiczną 28. Oglądane przez 
Lamberta zdjęcia zaczynają „żyć” również dzięki zestawianiu ich z innymi zdjęcia-
mi. Fotografie oświetlają się wzajemnie, tworząc dla siebie odpowiedni kontekst 29.

Przeglądanie albumu, będące typowym toposem narracji wspomnieniowej, to 
dla bohatera czynność symboliczna, z którą kojarzy mu się s a m  p r o c e s  p r z y-
w o ł y w a n i a  w s p o m n i e ń. Dostrzeżenie w reminiscencjach następujących po 
sobie obrazów doprowadziło wielu badaczy i twórców do p o r ó w n a n i a  i c h  z e 
z b i o r e m  z d j ę ć  i zderzania wewnętrznego „oka pamięci” z zewnętrznym „okiem 
obiektywu” 30. Gdy Lambert chce przenieść się w lata dzieciństwa, wyszukuje ich 
obrazy na kartach pamięci, będącej jego prywatnym albumem fotograficznym. 
Znajdują się w nim ujęcia nawet z najgłębszej przeszłości, równie pożółkłe jak 
najstarsze zdjęcia z rodzinnej kolekcji. Pamięć, niczym aparat fotograficzny, zamy-
ka przeszłość w klatki obrazów, a Adam przypomina profesjonalnego fotografa, 
kontaktującego się z otoczeniem za pomocą obiektywu. Gdy opisuje własne próby 
określenia tożsamości ukazanego na zdjęciu chłopca w dżokejce, sam wyznaje, że 
aby uzyskać „obraz czysty i wyraźny” czasu i miejsca, musi nastawić pamięć „niby 

26 Zob. 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. Teksty z fr. przeł. S. P i e c z a r a. Poznań 1975, s. 28. – F r y d r y-
c z a k, op. cit., s. 177. – B a r t h e s, op. cit., s. 151–152.

27 S o n t a g, O fotografii, s. 27.
28 C z a p l i ń s k i, op. cit., s. 181.
29 Zob. J. B e r g e r, O patrzeniu. Przeł. S. S i k o r a. Warszawa 1999, s. 84.
30 Zob. M. Z a l e s k i, Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej. 

Warszawa 1996, s. 46. – B e r g e r, op. cit., s. 74. – D e l e u z e, op. cit., s. 57. – C z a p l i ń s k i, op. 
cit., s. 180.
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obiektyw aparatu fotograficznego” 31. Kiedy nie potrafi odczytać zapisanych w pa-
mięci obrazów, sięga po te umieszczone w albumie. Fotografie są narzędziem, za 
pomocą którego może nadać wspomnieniom – jak sam mówi, używając fotograficz-
nej terminologii – „ostrość”. Im dłużej wpatruje się w zdjęcie chłopca, tym bardziej 
namacalny staje się jego obraz zapisany w pamięci. Po chwili oczywisty jest fakt, 
iż młody jeździec to szkolny kolega Stefan, stojący przed protestanckim gimnazjum, 
do którego uczęszczał także Lambert. Chociaż po pewnym czasie zdjęcia umiesz-
czone w pamięci zaczynają „wyświetlać się” samodzielnie i pomoc albumu fotogra-
ficznego okazuje się niepotrzebna, bohater uważa, że przeszłość jest w pełni zre-
konstruowana dopiero wtedy, gdy f o t o g r a f i e  w e w n ę t r z n e  i d e a l n i e 
n a k ł a d a j ą  s i ę  n a  f o t o g r a f i e  m a t e r i a l n e  – „tak precyzyjnie, jak dwa 
zdjęcia w staromodnym przyrządzie zwanym »stereoskop«” 32. Wówczas wzajemne 
oddziaływanie pamięci i zdjęć zmienia się – wspomnienia zaczynają ożywiać foto-
grafie, przeglądająca album jednostka potwierdza ich realność i daje szansę po-
nownych narodzin.

Bodźce zmysłowe i kontakt z materialnym światem rzeczy odgrywają ważną 
rolę również w procesie uruchamiania wspomnień ukazanym w Drewnianym koniu 
Brandysa. O ile w opowiadaniach Hertza przeszłość przywołują fotografie, o tyle 
w tym utworze czynnikiem ją aktywującym są p r z e d m i o t y  c o d z i e n n e g o 
u ż y t k u. Narrator zdaje się podzielać poglądy Prousta, według którego „każda 
godzina naszego życia, gdy tylko odejdzie w przeszłość, wciela się w jakiś material-
ny przedmiot i tam pozostaje w ukryciu, uwięziona dopóty, dopóki nie spotkamy 
go na swojej drodze” 33. Lambert porównywał sytuację wspominania do przewraca-
nia kart albumu, natomiast bohaterowi Drewnianego konia obrazy z przeszłości 
kojarzą się ze sprzętami stojącymi w dawno opuszczonym pokoju.

Spotkanie z przedmiotami jest możliwe dzięki pracy dwóch zmysłów – wzroku 
oraz dotyku – i odbywa się dwustopniowo. Początkowo inteligent uważnie przyglą-
da się meblom, dopiero po chwili zmniejsza dystans: gładzi ich powierzchnię, 
a każda bruzda, niczym Proustowska magdalenka, uruchamia ciąg wspomnień. 
Fizyczny kontakt z rzeczami stanowi dla niego źródło przyjemności, cieszy się on, 
że potrafi odtworzyć, zbudowany z głosów i gestów, świat, w którym były obecne, 
liczy „pokolenia rąk, które ich mogły dotykać” 34. Aktywność pamięci ma miejsce, 
podobnie jak w przypadku Adama Lamberta, jedynie w całkowitej ciszy, spokoju 
i szczelnej izolacji od otoczenia. Bohater obdarzony jest tak wrażliwym słuchem, 
że każdy odgłos dochodzący zza okna odczuwa fizycznie, co zatrzymuje potok na-
pływających obrazów. Dlatego też cofa się w lata minione najczęściej wówczas, gdy 
zapada noc i sam przebywa w pokoju.

Meble znajdujące się w wojennym mieszkaniu narratora tak mocno przypomi-
nają mu dzieciństwo, że nie musi nawet odtwarzać w pamięci konkretnych scen, 
żeby mieć poczucie przebywania w przeszłości. Kiedy okoliczności wojny zmuszają 

31 H e r t z, loc. cit.
32 Ibidem, s. 203.
33 M. P r o u s t, Pamięć i intelekt. Przeł. M. P. M a r k o w s k i. „Literatura na Świecie” 1998, nr 1/2, 

s. 58.
34 K. B r a n d y s, Drewniany koń. Warszawa 1946, s. 27.

I-8.indd   113 2018-09-06   10:20:34



ROZPRAWy I ARTyKUŁy114

go do pozbywania się odziedziczonych przedmiotów, ma on wrażenie, że traci po-
jedyncze chwile z czasów minionych, i doświadcza upokorzenia. W poszczególne 
sprzęty wpisana jest odmienna historia: fortepian przywołuje grającą na nim mat-
kę, a bieliźniarka – podpatrzoną z jej wysokości zdradę ojca, której ujrzenie było 
inicjacją w świat. Z ojcem romansującym z guwernantką kojarzy się bohaterowi 
także stolik, przy którym rozgrywa obecnie codzienną partię szachów. Określa go 
jako „zmysłowy łącznik między teraźniejszością a owym wieczorem” 35 i – zastana-
wiając się nad kolejnym szachowym ruchem – wystukuje melodię walczyka, gra-
nego przez matkę, gdy zdradzał ją mąż. Stolik przypomina również nielojalność 
matki – jej grze wtórował śpiew dependenta, z którym pozostawała w wieloletnim 
związku. Zegar z kolei wywołuje reminiscencje dotyczące pułkownika Bolskiego, 
który podarował go rodzicom narratora z okazji rocznicy ślubu. Kiedy wybija go-
dziny, przed oczami bohatera pojawiają się sceny ze zorganizowanego przyjęcia, 
w tym wizyta wuja, trzymającego w ręku drewnianą skrzynkę.

Czasem przedmioty nie przywołują obrazów łączących się z nimi bezpośrednio, 
p r z y p o m i n a j ą  o k o l i c z n o ś c i, w których nie odgrywały decydującej roli. Jest 
tak wtedy, gdy nie stanowią jedynych katalizatorów pamięci, lecz współuczestniczą 
w uruchamianiu wspomnień. Rzeczy o d s y ł a j ą  d o  i n n y c h  p r z e d m i o t ó w, 
przypominając o pozostałych elementach świata materialnego, do którego należą. 
Tak oto porcelanowy serwis ukazujący kampanię napoleońską kojarzy się bohate-
rowi z płótnem wiszącym w jego rodzinnym domu, a przedstawiającym pożegnanie 
Napoleona z gwardią w Fontainebleau. Sens namalowanych zdarzeń wyjaśniła mu 
babcia, która w płaczącym grenadierze rozpoznawała swojego ojca. Kiedy melan-
cholik dostrzega na serwisie maleńką figurkę Cesarza zwróconego w stronę tego 
żołnierza, natychmiast powraca do niego dzieło francuskiego mistrza i opowieść, 
jaką o nim usłyszał.

Meble potrafią też p r z y p o m i n a ć  w ł a s n ą  h i s t o r i ę. Bohater przywołu-
je w pamięci, jak wyglądały w latach swej młodości znajome mu przedmioty, i re-
konstruuje koleje ich losu. Codzienne sprzęty przestają być tylko tworzącymi 
scenografię rekwizytami, stają się bytami obdarzonymi s a m o d z i e l n ą  e g z y-
s t e n c j ą. Chociaż zachodzi korespondencja między życiem narratora i otaczających 
go przedmiotów, to jednak sposób, w jaki o nich mówi, świadczy, że istnieją w peł-
ni autonomicznie. Narrator wyraźnie antropomorfizuje rzeczy: opowiada o ich 
cierpieniu, okresie przekwitania, starości i brzydocie, przyznaje się do rozmów 
z nimi, z czułością określa je jako „brzydale”. Podobieństwo losów mebli i bohatera 
jest tak duże, że trudno precyzyjnie ustalić kierunek wzajemnego oddziaływania.

Udział sprzętów w procesie uruchamiania wspomnień ukazanym w Drewnianym 
koniu dowodzi, że inteligent chętnie z n o s i  i c h  z n a c z e n i e  u ż y t k o w e  i, jak 
typowe dziecko Saturna, samodzielnie w p i s u j e  w  n i e  n o w e  s e n s y 36. Rze-
czy, które gromadzi, są nacechowanymi emocjonalnie pamiątkami, o wartości przede 

35 Ibidem, s. 37.
36 O melancholijnej potrzebie usuwania treści utylitarnych z przedmiotów piszą: B a ł u s  (op. cit., 

s. 122, 124), W. B e n j a m i n  (Paryż – stolica dziewiętnastego wieku. W: Anioł historii, s. 327 
áprzeł. H. O r ł o w s k iñ), Z a l e s k i  (Formy pamięci, s. 65), H. A r e n d t  (Walter Benjamin 1892–
1940. Przeł. A. K o p a c k i. Posł. E. R z a n n a. Gdańsk 2007, s. 66).
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wszystkim sentymentalnej 37. To, jak je wykorzystuje, nie wynika ze zwyczajowo 
przypisywanych im funkcji, ale z charakteru wywołanych wspomnień (np. pasjan-
se lubi kłaść przy biurku, pachnącym cygarami ojca). Stolik, bieliźniarka czy zegar 
służą do kontemplacji czasów minionych, odbywającej się w bezruchu. Bohater, 
patrząc na nie, dostrzega lustro odbijające jego twarz i uświadamia sobie, jak waż-
ną rolę odegrały one w procesie inicjacji w świat. Dotyka sprzętów również w nadziei, 
że ochronią go przed otoczeniem. Związane z kulturą mieszczańską przedmioty 
budują w nim i l u z j ę  f u n k c j o n o w a n i a  w  r z e c z y w i s t o ś c i, w  k t ó r e j 
n i c  s i ę  n i e  z m i e n i a. Wypełniające domy mieszczan meble informowały o ce-
chującym tę warstwę społeczną konserwatyzmie, przekonaniu o ciągłości tradycji, 
wierze w stabilność życia i silnym poczuciu realności 38. Wnętrza, w których miesz-
kali przedstawiciele tej grupy, tworzyły pełne ładu mikrokosmosy – każda rzecz 
miała swoje raz na zawsze wyznaczone miejsce. Ten sam porządek występował 
w przestrzeni wewnętrznej mieszczanina bojącego się zmian i zawsze wiedzącego, 
gdzie leży granica między złem a dobrem, pięknem a brzydotą. Pamiątki ucieleśnia-
ją za każdym razem historię prywatną, nie tyle zbudowaną z faktów, ile opartą na 
nostalgii i wspomnieniach 39. Sprzęty, które bohater ceni, reprezentują pamięć 
jednostkową i odnoszą się do jego własnego losu, wyraźnie przeciwstawionego Hi-
storii, mającej wpływ na dzieje całych społeczności. Jak trafnie zauważa Sewery- 
na Wysłouch, nieumiejętność rozstania się z solidnymi mieszczańskimi meblami 
jest wyrazem tęsknoty za aksjologiczną trwałością oraz formą obrony świata po- 
jedynczego człowieka 40. Inteligent z a s ł a n i a  s i ę  p r z e d m i o t a m i  p r z e d 
p r o c e s e m  d z i e j o w y m, toczącym się za oknem jego mieszkania. Kontakt  
z rzeczami z przeszłości czyni nieprawdopodobnym fakt rychłego końca bogatego  
mieszczaństwa, który wieszczą twórcy nowego systemu społeczno-politycznego 
w powojennej Polsce. Bohater, patrząc na nie, n i e  w i e r z y  w  k o n i e c z n o ś ć 
r e w o l u c j i, pyta zdumiony o możliwość zniknięcia rzeczywistości tak namacalnej 
i konkretnej jak stolik, przy którym gra w szachy, który nie zginął nawet w wojen-
nej apokalipsie.

Zmysły wzroku i słuchu wspomagają pracę pamięci również wówczas, gdy 
wydobywa się z niej obraz matki. Takie okoliczności spotykamy w Nagrobku Otwi-
nowskiego. Jedną z pamiątek, jakie Gabriel Turny odziedziczył po zmarłej, był 
porcelanowy serwis, do którego odnosił się z dużym pietyzmem i nie wyobrażał 
sobie rozstania z nim. Jego wartość wynikała właśnie z tego, że aktywował on pa-
mięć bohatera, pozwalał mu powracać do lat dzieciństwa, kiedy matka jeszcze 
żyła – przedmiot ten był mu potrzebny „jako szkielet podtrzymujący wolno prze-

37 Zob. W. B e n j a m i n, Paryż II Cesarstwa według Baudelaire’a. W: Anioł historii, s. 374 (przeł. 
H. O r ł o w s k i).

38 Zob. J. B ł o ń s k i, Widzieć jasno w zachwyceniu. Szkic literacki o twórczości Prousta. Warszawa 
1965, s. 40. – M. B r z ó s t o w i c z, Rzeczy mówią o człowieku: o prozie Stefana Chwina. W zb.: 
Człowiek i rzecz. O problemach reifikacji w literaturze, filozofii i sztuce. Red. S. W y s ł o u c h, 
B. K a n i e w s k a. Poznań 1999, s. 248–249.

39 Zob. F r y d r y c z a k, op. cit., s. 174.
40 S. W y s ł o u c h, Od socjologii do etyki. Wobec twórczości Kazimierza Brandysa. W: Wyprzedaż 

semiotyki. Red. M. B r z ó s t o w i c z - K l a j n, B. K a n i e w s k a. Współpr. D. D a b e r t  [i in.]. 
Poznań 2011, s. 136.
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twarzające się wspomnienia” 41. Istotną rolę w procesie przywoływania tych obrazów 
odgrywał także monotonny stukot kół pociągu, którego motyw występuje w Nagrob-
ku wielokrotnie. Okno pokoju Turnego wychodziło wprost na tory kolejowe i miał 
on zwyczaj wsłuchiwania się w hałas, powodowany przez zbliżającą się lokomotywę. 
Moc, jaka w niej tkwiła, otwierała go na przestrzeń metafizyczną. Bez znaczenia był 
fakt, czy słyszał huk pociągu w świecie realnym, czy we własnej wyobraźni (jak się 
to zdarzyło przed próbą samobójczą) – jego pamięć natychmiast zaczynała pracować, 
sprawiając, że „powtarzały się, odradzały dawno przeżyte utrapienia z najodleglej-
szej nawet przeszłości” 42.

Odpowiednik Proustowskiej magdalenki odnajdujemy też w Jeziorze Bodeńskim 
Dygata – jej funkcję pełni pamiętnik, który rodzina przysłała narratorowi do wię-
zienia, zanim trafił on do obozu w Konstancji. To dzięki temu grubemu zeszytowi, 
oprawionemu w ciemną skórę, ponownie przebywa w domu rodzinnym, mieszkaniu 
państwa Natolskich, przeżywa perypetie miłosne czy obcuje z prapradziadkiem 
Francuzem. Wspomnienia uruchamiają się również, gdy przegląda tomik poetycki 
Adama Mickiewicza. Niemal każdy z wierszy kojarzy mu się z sytuacją bądź osobą 
z lat minionych, co wywołuje silne emocje, a nawet utratę poczucia rzeczywistości. 
Pamięć bohatera zaczyna pracować także pod wpływem wrażeń dostarczanych przez 
zmysł smaku – zawsze gdy zje wedlowskie cukierki, przypomina sobie spacery 
ulicami przedwojennej Warszawy.

O ś r o d k i  p a m i ę c i

Nie wszystkie obrazy z przeszłości przedstawiają taką samą wartość. W najcenniej-
sze wspomnienia wpisane jest przeżywanie intensywnych stanów uczuciowych, 
które wywołują tylko członkowie rodziny bądź przyjaciele i związane z nimi miejsca. 
Taki charakter mają reminiscencje budzące się w Adamie Lambercie, bohaterze 
Sedanu, gdy przygląda się zdjęciom m a t k i. O ważności tych fotografii decyduje 
fakt, że mało wie on o tej, tak bliskiej mu, osobie i – kartkując rodzinny album –
stara się zdobyć jak najwięcej informacji. Ze szczególną czułością ogląda zwłaszcza 
to zdjęcie, na którym matka wydaje się szczęśliwa. Zdjęcie to zostało wykonane 
w trakcie jej pierwszej zagranicznej podróży, w 1914 roku w Bejrucie, i doskonale 
ukazywało styl życia XIX-wiecznego bogatego mieszczaństwa. Patrząc na zadowo-
loną, młodą kobietę, Adam zastanawia się, czym kierowała się wybierając cel wy-
jazdu i czy była świadoma zbliżania się pierwszej wojny światowej. Bohater przy-
pomina sobie matkę, ale także poznaje samego siebie – oczywiste stają się dla 
niego cechy środowiska zamożnych mieszczan, z którego się wywodzi. Powraca 
pamięcią do własnych licznych wypraw, co sprawia, że pragnie ostrzec turystkę 
przed skutkami zbyt częstych wojaży. Jest przekonany, iż wspomnienia, jakie uru-
chamiają się w wyniku zmysłowego kontaktu z fotografią matki, są bliższe prawdy 
o niej niż te rodzące się, kiedy na nią nie patrzy. Gdy w dzieciństwie przyglądał się 
przywołanemu zdjęciu, odczuwał dotkliwą melancholię. Stanowiło ono s u b s t y t u t 
r e a l n e g o  t o w a r z y s t w a  m a t k i, przebywającej wciąż w podróżach. Równo-

41 S. O t w i n o w s k i, Nagrobek. Warszawa 1946, s. 20.
42 Ibidem, s. 135.
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cześnie jednak przypominało o rozłące z nią – nie mogło zastąpić rzeczywistej blis- 
kości.

Matka to osoba ważna też w życiu Gabriela Turnego, bohatera Nagrobka. Dobrze 
zapamiętał on momenty, gdy był małym chłopcem i z ukrycia przypatrywał się 
matczynym spacerom po grabowej alei. Z jednej strony, pragnął ujawnić swoją 
obecność, by dowiedzieć się, o czym matka myśli, z drugiej – obawiał się, że ją 
przestraszy. Patrzył więc na nią z  o d d a l e n i a, nie mając możliwości poznania 
tajemnic, jakie skrywa. Sytuacja dystansu jest wpisana w każdą formę kontaktu 
Turnego z matką. Nie tylko towarzyszy mu po jej śmierci, gdy przywołuje ją we 
wspomnieniach, ale istnieje już dużo wcześniej. Bariera ta wzmacnia siłę tęsknoty 
za matką, wpływa na częstotliwość powracania do niej w pamięci. W liście napisa-
nym przed próbą samobójczą Gabriel wspomina ból, jaki wywoływały w nim woja-
że matki, a potem śmierć. Powraca do modlitw zanoszonych do Boga z prośbą, by 
cofnął czas i unieważnił jej odejście. Zdradza jedno ze swych największych marzeń, 
a mianowicie pragnienie, by ponownie być małym chłopcem i móc kontaktować się 
z matką, chociażby w relacji opartej na oddaleniu. Aby okres dzieciństwa znów 
zagościł w jego życiu, nieustanne odtwarza go w myślach i wyobraźni.

W pamięć inteligentów jest mocno wpisana również p o s t a ć  p r z y j a c i e l a. 
Wspomnienia ukazujące szkolną przyjaźń zajmują szczególne miejsce w sercu 
Zygmunta, postaci ze Sprzysiężenia Kisielewskiego. Mimo odczuwanej więzi z tam-
tym okresem i bliskimi bohaterowi wówczas osobami obrazy z lat młodości nie 
wynurzają się z jego pamięci samoistnie. Aby mogły się pojawić, musi skoncentro-
wać się na własnej sferze psychicznej, otwierając się wyłącznie na bodźce związane 
z dawnymi przyjaciółmi: stare listy, wspólnie wysłuchane utwory muzyczne czy 
budynek szkoły, do której uczęszczali. Sposób, w jaki postrzega po latach Henryka, 
odnosi się nie tylko do niego, ale też do przeszłości, którą reprezentuje. Czasami 
Zygmunt pragnie powrócić do szkolnej ławy i wierzy, że tylko w latach młodości był 
naprawdę szczęśliwy. Kiedy rozeszły się wspólne drogi, rozpoczęła się jego prywat-
na klęska, przejawiająca się we wrażeniu nierealności dziejących się wydarzeń. 
Istnieją jednak również chwile, gdy marzy on o uwolnieniu się od pamięci i o pod-
jęciu nowego życia. Widzi wówczas, że są już sobie z Henrykiem zupełnie obcy, 
a przeszłość kontemplowana każdego dnia staje się nużąca i zaczyna należeć do 
teraźniejszości.

Wspomnieniem najważniejszym może być także przestrzeń m i a s t a, którego 
ulice są tak istotnym bohaterem reminiscencji, jak wędrujący nimi inteligent. Sce-
ny wynurzające się z pamięci narratora Jeziora Bodeńskiego Dygata dotyczą zwykle 
przedwojennej Warszawy. Pierwszy raz polska stolica przypomniała mu się, jeszcze 
zanim opuścił jej granice. Korzystając ze wspomnień i wyobraźni, przekroczył mury 
więziennej kancelarii i zobaczył ludzi, którzy z łatwością przemieszczają się między 
zamkniętym terenem budynków a otwartą przestrzenią ulic. Obrazy te stanowiły 
przeciwieństwo sposobu istnienia, do którego obrania został zmuszony w więzien-
nej celi, i obudziły pragnienie poruszania się. Powroty do rodzinnego miasta boha-
ter odbywa systematycznie w obozie. Dzięki pracy pamięci ponownie spaceruje 
warszawskimi ulicami, wymienia pozdrowienia z przechodniami, słyszy przejeżdża-
jący tramwaj i czuje zapach sklepu kolonialnego. Kiedy Janka Birman mówi mu, 
iż nie powinien romansować z Suzanne, ponieważ trzeba się „poważniej zachowywać 

I-8.indd   117 2018-09-06   10:20:35



ROZPRAWy I ARTyKUŁy118

w obozie dla internowanych w czasie drugiej wojny światowej”, albowiem tu nie są 
„Planty ani Aleje Ujazdowskie”, przed jego oczami natychmiast pojawiają się wy-
mienione przez nią miejsca 43. To one przykuwają uwagę, a nie rada dziewczyny 
z Krakowa. Reminiscencje związane z Warszawą ożywają także podczas oczekiwa-
nia na list z Polski i towarzyszą im obawy, co uczyniła z architekturą stolicy wojna. 
Elementy miejskiej przestrzeni, stające się przedmiotem wspomnień, są wybierane 
przez bohatera przypadkowo, ponieważ każdy z nich jest tak samo znaczący (np. 
powraca do ulicy Czerniakowskiej, choć miał z nią styczność tylko raz). Nie jest też 
istotne, czy przypomniane sytuacje wydarzyły się naprawdę, czy pojawiły się w świa-
domości jedynie pod wpływem oglądanych zdjęć. Miasto utrwalone okiem obiekty-
wu łączy się z tym zapisanym w pamięci. Owe dwa typy obrazów przenikają się tak 
dokładnie, że nie można wyznaczyć między nimi precyzyjnej granicy. Przywoływa-
ne sceny znajdują się w nieustannym ruchu, przesuwają się po ścianach pamięci 
n i c z y m  f i l m  w y ś w i e t l a n y  w  c i e m n y m  k i n i e. Podobnie poruszają się 
fotografie stolicy pod wpływem rytmicznie przewracanych kart albumu.

Osobne miejsce we wspomnieniach bohatera Jeziora Bodeńskiego zajmuje 
P a r y ż. Obrazy związane z Francją powracają do niego równie niespodziewanie, 
jak te osadzone w polskiej rzeczywistości; zwykle wydobywa je kontakt z Francu-
zami przebywającymi w obozie: poetą Vilbertem i Suzanne. Pojawienie się wspomnień 
nie jest przypadkowe – inteligent ma francuskie obywatelstwo, a jego prapradziadek 
był Francuzem. Bohatera już w młodości opanowywała nostalgia za Paryżem, mimo 
że go wcześniej nie widział. Gdy jednak ojciec zabrał syna w końcu do francuskiej 
stolicy, ten od razu zaczął tęsknić za Polską i jak najszybciej chciał wybrać się 
w drogę powrotną. „Paryska nostalgia” odradza się, kiedy spotyka w Konstancji 
Suzanne, która wydaje mu się atrakcyjniejsza z racji tego, że jest Francuzką. Znów 
wspomnienia Paryża oraz wyobrażenia świetlanej przyszłości z ukochaną okazują 
się ważniejsze od rzeczywistości. Zamiast realnej kobiety bohater widzi własne 
marzenia, zbudowane na bazie reminiscencji. Jako przedstawiciel melancholików 
woli przecież przestrzenie niedostępne niż te znajdujące się w pobliżu.

Z a d a n i a  p a m i ę c i

Funkcje, jakie pełnią wspomnienia w życiu bohaterów prozy rozrachunkowej, wią-
żą się z ich m e l a n c h o l i j n ą  n a t u r ą. Do najistotniejszych zadań reminiscen-
cji należy kierowanie uwagi inteligentów w głąb ich samych, bycie narzędziem 
służącym do s a m o p o z n a n i a. Podróż w obszar dzieciństwa i młodości, jaką 
Lambert, bohater Sedanu, odbywa w wiedeńskim sanatorium, okazuje się w y p r a-
w ą  i n i c j a c y j n ą, ponieważ właśnie wtedy uświadamia on sobie, że nic nie łączy 
go z innymi ludźmi, i zaczyna odczuwać dyskomfort w związku z odgrywaniem roli 
rentiera. Swój pobyt w tym szczelnie oddzielonym od świata miejscu porównuje do 
położenia umieszczonego w monasterze nowicjusza, który ma upewnić się, czy 
wybrał odpowiednią drogę, oraz do więźnia przebywającego w separatce, zmagają-
cego się z zaakceptowaniem słuszności wydanego na niego wyroku – obaj przeży-
wają chwile, które zadecydują, jak będzie wyglądał ich dalszy los. Za pomocą tych 

43 S. D y g a t, Jezioro Bodeńskie. Warszawa 1987, s. 111.

I-8.indd   118 2018-09-06   10:20:35



IZABELA KOZŁOWSKA   Pamięć Saturna 119

metaforycznych porównań bohater sygnalizuje potrzebę przyjrzenia się z dystansu 
swej dotychczasowej egzystencji, informuje, iż ma świadomość zachodzących w nim 
zmian. Kontakt ze wspomnieniami jest wówczas niczym „odświeżający postój” 44 
w jego niekończących się podróżach, stacją, na której wysiadł, by zrozumieć, kim 
jest. Podobną funkcję pełnią reminiscencje rodzące się w Adamie, gdy przegląda 
on rodzinny album ze zdjęciami i pełen obaw patrzy w przyszłość. Fotografie przed-
stawiają zarówno jego własną egzystencję, jak i przeszłość należącą do każdego 
Polaka, będącą okresem we wspólnie tworzonej historii. Przeplatają się dwa typy 
zdjęć: te, które John Berger sklasyfikował jako prywatne, i te określone mianem 
publicznych 45. Bohater zaczyna rozumieć, że bezpowrotnie minęły jego dzieciństwo 
i młodość oraz pewien etap w życiu polskiego społeczeństwa. Osadzone w realiach 
mieszczańskiego środowiska zdjęcia należą do świata nieuchronnie c h y l ą c e g o 
s i ę  k u  u p a d k o w i. Lambert dokonuje symbolicznego zamknięcia epoki ukaza-
nej na fotografiach, a tym samym wyznacza cezurę w swoim życiu. Ta pełna sensów 
sytuacja ma miejsce, gdy na pierwszej stronie oglądanej księgi zapisuje rok „1939” – 
moment wybuchu drugiej wojny światowej, będący znakiem końca sfotografowanej 
rzeczywistości. Przywołane zdjęcia wiążą się z typowym dla melancholii d o ś w i a d-
c z e n i e m  b r a k u. Utrata przeżywana przez Adama jest podwójna: jej przyczyna 
tkwi zarówno w odejściu lat minionych, jak i w tajemnicy czasów, które mają nastać. 
Fotografie i m p l i k u j ą  n i c o ś ć, którą rozpoznaje również w sobie samym – scho-
dzące ze sceny społecznej bogate mieszczaństwo to przecież środowisko, jakie go 
ukształtowało, jego kres oznacza śmierć istotnej części „ja” inteligenta.

Także dla Zygmunta, bohatera Sprzysiężenia, powrót do okresu młodości od-
bywa się przez „arcyważną więź z minionymi czasami, jaką stanowiła własna jego 
osoba” 46. Cofa się do lat szkolnych, jest bowiem najważniejszą postacią przywoły-
wanych wspomnień. Aktywizuje je, by występować w roli pierwszoplanowego 
uczestnika zdarzeń. Jak twierdzi, przeszłość jest opowieścią, jaką tworzymy o sobie, 
ponieważ każdy pragnie być bohaterem mitów czy legend. Marzy o istnieniu książ-
ki bądź filmu na swój temat, w których jego życie zostałoby ukazane bardziej 
szczegółowo niż za sprawą pamięci. Wyprawy w lata minione pozwalają wzmacniać 
świadomość własnego istnienia, p o r z ą d k o w a ć  b i o g r a f i ę  i  o d n a j d y w a ć 
k o r z e n i e. Melancholijna nostalgia buduje więź między przeszłością a podmiotem, 
sprawiając, że łatwiej mu określić swoją tożsamość 47.

Fascynacja inteligentów wspomnieniami opiera się również na p r z e k o n a n i u 
o  i c h  n i e z n i s z c z a l n o ś c i. Budują one rzeczywistość trwałą, niezależną od 
bezwzględnych praw mijającego czasu. Historia niszczy stworzone przez człowieka 
materialne dobra cywilizacji, ale pozostaje bezsilna wobec tego, co ukryte w skarb-
cu pamięci. Przywoływanie przeszłości stanowi dla dziecka Saturna f o r m ę  o b-
c o w a n i a  z  w i e c z n o ś c i ą. Wybierając reminiscencje, manifestuje ono typowo 
melancholijne pragnienie osiągnięcia stanu nieśmiertelności. Marek Bieńczyk 
przypomina, iż melancholicy kwestionują śmierć w dwojaki sposób: twierdzą, że 

44 P. H e r t z, Sedan. W: Sedan, s. 19.
45 B e r g e r, op. cit., s. 75–76.
46 B r a n d y s, op. cit., s. 28.
47 Zob. C z a p l i ń s k i, op. cit., s. 165.
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nigdy nie umrą, bądź wierzą, że są od zawsze martwi 48. Nie potrafią zaakceptować 
końca życia, należy on bowiem do porządku przyszłości, której wyobrażenie prze-
kracza możliwości melancholijnej imaginacji. Poza horyzontem ich świadomości 
znajduje się też prawdopodobieństwo wystąpienia jakichkolwiek przeobrażeń, 
a śmierć to przecież najradykalniejsza ze zmian. Wspomnienia są rodzajem nie-
śmiertelności, jaki jest im dostępny jeszcze w trakcie życia na ziemi. Można je uznać 
za ich „prywatną” wieczność, stworzoną samodzielnie, bez pomocy sił nadprzyro-
dzonych. Dostrzeżenie kontrastu między kruchością materii a niezmiennością 
wspomnień prowadzi Adama Lamberta do „pogardy dla świata prawdziwego i do 
ślepego uwielbienia niezmienności, bezruchu, zastygłych form świata, którego już 
nie ma” 49. Sprawia, że bohater z upływem lat coraz bardziej izoluje się od otoczenia 
– nawet jego ciało, zamiast pomagać w umacnianiu relacji z realnością, skupia się 
na pielęgnacji reminiscencji.

Z kolei Zygmunt ze Sprzysiężenia uważa, że ponieważ braku śmierci nie gwa-
rantuje żadna religia, jedyną przestrzenią, w jakiej pragnienie bycia niezniszczalnym 
może się realizować, jest ludzka pamięć. Według niego afirmacja wspomnień to 
gloryfikacja samej egzystencji, której żmudne budowanie staje się czynnością istot-
niejszą od jednorazowej kreacji dzieła sztuki. To ze względu na jakość reminiscen-
cji należy być „artystą życia”. Spoglądanie w przyszłość kojarzy się Zygmuntowi 
z koniecznością zaakceptowania upływu czasu, natomiast im bardziej cofa się 
w przeszłość, tym szczelniej oddziela się od momentu, w którym umrze. Wspomi-
nanie lat szkolnych jest dla niego s z a n s ą  p r z e d ł u ż e n i a  m ł o d o ś c i. Uświa-
damia sobie to po wojnie, która, wprowadzając go w „wiek męski”, każe skonfron-
tować się z przemijaniem. Lęk przed śmiercią wywołuje tęsknotę za młodością, 
ponieważ jest w nią wpisane przekonanie o byciu nieśmiertelnym oraz okazja 
posiadania pragnień. Gdy w trakcie wojny spełniło się marzenie bohatera o seksu-
alnej bliskości z kobietą, zrozumiał on, że utracił rzecz najcenniejszą, a mianowicie 
sposobność snucia wewnętrznych fantazji. Zatem zyskując jedną wartość, stracił 
inną. Jakość, która minęła, stała się nowym przedmiotem pożądania i czynnikiem 
aktywującym wspomnienia. W melancholijnym doświadczeniu t o, c z e g o  n i e 
m a, o k a z u j e  s i ę  c e n n i e j s z e  o d  t e g o, c o  i s t n i e j e  w  s f e r z e  m o ż-
l i w o ś c i. Melancholik spogląda w przeszłość, bo tylko wówczas może rdzeniem 
egzystencji u c z y n i ć  b r a k  i  o d d a w a ć  s i ę  m a r z e n i o m.

Sytuacja wspominania jest preferowana przez inteligentów, gdyż ma cechy 
p r z e ż y c i a  e s t e t y c z n e g o. Bohater Sprzysiężenia kontempluje czasy minione, 
tak jak kontempluje się dzieło sztuki. Między światem zamkniętym w reminiscen-
cjach a wytworem rąk i wyobraźni artysty dostrzega podobieństwa: oba stanowią 
skończone całości, nie pełnią funkcji utylitarnej i niczego nie wymagają od jednost-
ki. Im bardziej przeszłość przypomina Zygmuntowi dzieło sztuki, tym większy jest 
jego dystans wobec aktualnych wydarzeń. Co ciekawe, wspomnienia stanowią 
często czynnik w y z w a l a j ą c y  a k t y w n o ś ć  t w ó r c z ą  samego bohatera. Po 
osiągnięciu koncentracji psychicznej wymaganej przy pracy pamięci z łatwością 

48 B i e ń c z y k, op. cit., s. 274–275.
49 H e r t z, Porwanie Europy, s. 193.
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chwyta za pióro i oddaje się pasji literackiej. Czasy minione są tak rzeczywiste, że 
inspirując się nimi, kreuje kolejny, równie namacalny, świat literatury.

Obcowanie z przeszłością c h r o n i  j e d n o s t k ę  p r z e d  k o n t a k t e m 
z  c h a o t y c z n ą  i  w y p e ł n i o n ą  p u s t k ą  t e r a ź n i e j s z o ś c i ą. Przekonanie 
to powraca w Jeziorze Bodeńskim Dygata wielokrotnie. Chwila teraźniejsza trwa 
tak krótko, iż nie sposób mówić o jej realności. Tym, co ma faktyczny ontologiczny 
ciężar, jest przeszłość, w którą teraźniejszość przekształca się szybciej, niż ludzki 
mózg to rejestruje. Brak obszaru „teraz” sprawia, że człowiek całą uwagę skupia 
na latach, które odeszły, stanowią one bowiem wszystko, co składa się na jego 
egzystencję. Pełnia i ład czasów minionych rekompensują melancholijnemu pod-
miotowi fakt, iż w każdym momencie musi konfrontować się z nicością chwili 
bieżącej, uspokajają go, dają poczucie bezpieczeństwa. A poza tym przeszłość 
można wpisać w łatwe do wyznaczenia granice, czyli p o z n a ć  i  u p o r z ą d k o-
w a ć  – jest ona „przestrzenią, którą wypełniają ułożone we wzory zdarzenia” 50. 
Bohater sądzi, że upływ czasu nie deformuje obrazu dziejących się wydarzeń, 
przeciwnie – decyduje o jego wyrazistości, powoduje, iż kształty poszczególnych 
sytuacji stają się czytelne. Okazuje się, że – paradoksalnie – najlepszy kontakt 
z momentem obecnym ma ten, kto rozszyfrowuje jego istotę wówczas, gdy on sam 
już przeminie. Tylko wspomnienia n a d a j ą  t e r a ź n i e j s z o ś c i  r e a l n ą  p o-
s t a ć  i gwarantują jednostce intensywność doświadczania wszystkiego, co ją bu-
duje. Opowieść o przeszłości jest zawsze bardziej wiarygodna od prób opisania tego, 
co dzieje się teraz. Język pomaga d o t r z e ć  d o  p r a w d y  o  l a t a c h, k t ó r e 
o d e s z ł y, i wydobywa z nich ukryte sensy.

Dzięki pracy pamięci nie tylko porozumiewamy się z chwilą bieżącą, ale nawet 
zaczynamy akceptować ją i zadomawiamy się w niej. Bohater Jeziora Bodeńskiego 
uważa, że czas poświęcony na przywoływanie reminiscencji ludzki organizm wyko-
rzystuje do tego, by z a a d a p t o w a ć  s i ę  d o  n o w y c h  w a r u n k ó w. Gdy 
wspominamy, nie jesteśmy świadomi zachodzących w nas zmian, związanych 
z przyzwyczajaniem się do okoliczności, w jakich znaleźliśmy się wbrew własnej 
woli, przez co proces aklimatyzacyjny nie okazuje się aż tak traumatyczny. Tę pra-
widłowość narrator zna oczywiście z autopsji – uruchamia pamięć, by oswoić war-
szawskie więzienie i obóz w Konstancji nad Jeziorem Bodeńskim. Wspomnienia 
pomagają tolerować teraźniejszość także dlatego, że dają melancholikom d o- 
ś w i a d c z e n i e  w e w n ę t r z n e j  s w o b o d y, sprawiające, iż nawet po niewielkich 
pomieszczeniach poruszają się oni jak po rozległej przestrzeni. Zarówno Adam 
Lambert w trakcie pobytu w wiedeńskim sanatorium, jak i bohater Drewnianego 
konia, spędzający całe dnie w zamkniętym pokoju, powinni doznawać stanu osa-
czenia, tymczasem oni czują się wolni. Przywołując obrazy z dzieciństwa i młodo-
ści, r o z s z e r z a j ą  w ł a s n ą  e g z y s t e n c j ę, dzięki czemu istnienie zdaje się 
nie mieć granic. Pamięć decyduje o tym, że codzienność nie jest monotonna, a licz-
ba wykonywanych każdego dnia czynności nie wydaje się okrojona. Dzięki niej 
inteligenci uczestniczą w różnorodnych wydarzeniach, obcują z licznymi przedmio-
tami i – co ważne – nie muszą się obawiać, że przeżywane wrażenia wyczerpią się. 

50 D y g a t, op. cit., s. 163.
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Wspomnienia łatwo przecież powtarzać w nieskończoność, a ich kształt mody- 
fikować.

Od przeszłości bohaterowie nie potrafią i nie chcą się uwolnić, ponieważ jawi 
się im ona jako o d l e g ł y  o b s z a r  „t a m”, z którym pragną obcować, przeciw-
stawiając go nieatrakcyjnemu „teraz”. Melancholik sportretowany w Sprzysiężeniu 
traktuje czasy minione jak zamkniętą całość, do której nie można powrócić. Fascy-
nuje go, paradoksalnie, właśnie ich n i e o b e c n o ś ć  w  t y m, c o  d z i e j e  s i ę 
t u  i  t e r a z. Są miejscem na zawsze utraconym, brakiem, z którym bohater, jako 
dziecko Saturna, chce się ciągle konfrontować. To, czego nie ma, wydaje się Zyg-
muntowi ciekawsze od rzeczywistości dostępnej każdego dnia. Jednocześnie boha-
ter wie, że tylko upływający czas potrafi zmienić sposób postrzegania obecnego 
życia; gdy za parę lat zacznie ono należeć do przeszłości, także stanie się przedmio-
tem jego najwyższej uwagi. Powroty do lat młodości dowodzą, że inteligent nie umie 
funkcjonować w świecie realnym. Zamiast zakotwiczyć własną egzystencję w tym, 
co namacalne i konkretne, woli „gustować w historiach i marzeniach o życiu” 51. 
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku bohatera Drewnianego konia. Potrzeba 
przebywania w przestrzeni pamięci, tworzącej wyidealizowany teren „tam”, jest 
w nim tak silna, że nawet sensualny kontakt z meblami, które darzy on szczególną 
estymą, nie zakorzenia go w tym, co dzieje się tu i teraz. Zmysły dotyku i wzroku 
są bezradne wobec melancholijnej żądzy ucieczki. Z kolei w Jeziorze Bodeńskim 
kontrast między sferą odległą i bliską zostaje powiązany nie tylko ze wspomnienia-
mi, ale wprost z melancholią, którą narrator definiuje jako stan rodzący się pod 
wpływem obrazów wywołujących tęsknotę. Jej natura jest ambiwalentna: z jednej 
strony, zmniejsza intensywność marzeń, z drugiej – generuje je. Towarzyszy sub-
telnym pragnieniom duchowym oraz tym bardziej pospolitym, wpisanym we wspo-
mnienia. Stanowi psychiczne tło obu typów tęsknot, ponieważ uwidacznia się w nich 
chęć bycia „gdzie indziej”.

Kontemplacja przeszłości chroni przed teraźniejszością, ale również z a b e z-
p i e c z a  p r z e d  p r z y s z ł o ś c i ą, która jest strefą także nieprzychylną jednostce 
melancholijnej. Bohater Jeziora Bodeńskiego wie, że niczym nie różni się ona od 
chwili bieżącej – ma naturę tak samo niejasną, a jedyną pewną właściwością jest 
to, iż przeminie, zamieniając się we wspomnienie. Kiedy myśli on o dniach mających 
nadejść, odczuwa lęk. Zmniejszyć go może tylko przywołanie dobrze znanych, upo-
rządkowanych w logiczne struktury, lat minionych.

Teraźniejszość wydaje się zaprezentowanym dzieciom Saturna momentem tak 
krótkim, że łatwo kwestionować jego istnienie w ogóle. Nic więc dziwnego, iż boha-
terowie ci dochodzą do wniosku, że rzeczywistość „teraz” jest mniej realna od tego, 
co odeszło, i zakotwiczają swoje życie w przeszłości 52. Relacja między czasami 
minionymi a zjawiskiem melancholii ma p o d w ó j n y  c h a r a k t e r: z jednej stro-
ny, kontemplacja przeszłości wprowadza bohaterów w melancholijną zadumę, 

51 K i s i e l e w s k i, op. cit., s. 28.
52 Takie postrzeganie teraźniejszości jest silnie zakorzenione w kulturze europejskiej, o czym przy-

pominają W o l i c k a  (op. cit., s. 124) oraz B. S k a r g a  (Tożsamość Ja i pamięć. „Znak” 1995, nr 5, 
s. 7).
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z drugiej strony – to sama melancholia zachęca do powrotów do dzieciństwa i mło-
dości. Gdy inteligenci przestają jej doświadczać, tracą też umiejętność wspomina-
nia oraz zaczynają afirmować teraźniejszość (Sedan, Nagrobek).

Reminiscencje umożliwiają bohaterom przeprowadzenie introspekcji oraz 
kształtowanie tożsamości, której fundamenty jednocześnie umacniają się i ulegają 
przekształceniu. Dzięki nim osiągają e g z y s t e n c j a l n ą  i  p s y c h i c z n ą  d o j-
r z a ł o ś ć, opartą na przekonaniu o złożoności ludzkiego życia. Zlokalizowany 
w przeszłości doskonały obszar „tam” chroni ich przed groźnym „tu” teraźniejszości 
i przyszłości. Nieprzypadkowo oddają się pracy pamięci wtedy, gdy za oknem sza-
leje wojenna apokalipsa, a za chwilę podjęta zostanie próba urzeczywistnienia 
socjalistycznej utopii. Osadzone w historii prywatnej wspomnienia pokazują, że 
jednostka i jej indywidualne przeżycia egzystencjalne są dla bohaterów ważniejsze 
od doświadczeń wspólnotowych. Inteligenci sceptycznie podchodzą do haseł gło-
szonych przez zwolenników faszyzmu i komunizmu, bo wiedzą, że każdy system 
totalitarny szkodzi pojedynczemu człowiekowi. Spoglądając w przeszłość, manife-
stują swój światopogląd polityczny  – p r o t e s t u j ą  p r z e c i w  d o m a g a j ą c e j 
s i ę  z m i a n  m a c h i n i e  H i s t o r i i, kwestionują słuszność heglowsko-marksi-
stowskiej wizji procesu dziejowego.

Dzięki kategorii melancholii możliwa jest zatem p o l e m i k a  z tym odczytywa-
niem nurtu rozrachunków inteligenckich, jaki był popularny w pierwszym powo-
jennym dziesięcioleciu. Zaproponowanie nowego modelu lektury nie oznacza jednak 
całkowitego odrzucenia interpretacji z lat czterdziestych, jest natomiast próbą 
poszerzenia ukrytych w niej znaczeń rozrachunkowych o treści psychologiczne 
i egzystencjalne. Wzbogacenie tradycyjnego ujęcia służy wyeksponowaniu uniwer-
salnego wymiaru tekstów. Melancholijna perspektywa pokazuje również, że kreacja 
bohaterów jest wspólna dla wszystkich dzieł, co scala je w jeden nurt mimo od-
mienności zastosowanych w nich poetyk.

A b s t r a c t
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and rehabilitates the intellectual pictured in them. It concentrates on the protagonists’ work of mem-
ory the aim of which is to overcome the temporality of human being and to tame the fear-fuelling 
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ble.
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krÓtka Historia „o!” (WokÓŁ UtWorU jULii HartWig)*

do tomiku julii Hartwig Chwila postoju z 1980 roku, w którym wiersze przeplata-
ją się z prozą poetycką, autorka włączyła m.in. utwór, który w części późniejszych 
wydań 1 otrzymał tytuł O!:

o, białe kwiaty cienia, dziki blasku rzeki! 2

Przytoczona wypowiedź stanowi całość utworu. nie ma w nim żadnego dodat-
kowego zdania. Wszystko zamyka się w ramach jednej linijki druku, zawieszonej 
samotnie na pustej stronicy i otoczonej z góry i z dołu przytłaczającą bielą nieza-
gospodarowanej przestrzeni.

dla badacza literatury – a co dopiero dla zwykłego czytelnika – lapidarna forma 
tekstu jest interpretacyjnym wyzwaniem. Wojciech Ligęza podzielił się następującym 
doświadczeniem:

Biedzę się, jak zacząć recenzję z Chwili postoju. W końcu napisałem niepewnie tytuł „Poetka mil-
czenia”. staroświecki zegar nocą wybijał godziny. i ciągle powracało zdanie: „o, białe kwiaty cienia, 
dziki blasku rzeki!” 3

Pierwszy problem, jaki przynosi ten utwór, wiąże się z próbą ulokowania go 
w polach wersologii. kontekst tomiku Chwila postoju nie pozwala rozstrzygnąć, 
czy w tekście ograniczającym się do jednej linijki mamy do czynienia z wierszem czy 
z prozą. sama Hartwig wykonała gest, jak gdyby chciała nam wytrącić z ręki to 
pytanie. za jej życia utwór został przedrukowany zarówno w zbiorze Nim opatrzy 
się zieleń, noszącym podtytuł Wybór wierszy 4, jak i w zbiorze Mówiąc tylko do 
siebie z podtytułem Poematy prozą 5. W przekonującej opinii Marcina telickiego, 

* artykuł powstał w ramach realizacji projektu Wiersz litanijny w kulturze regionów Europy. Projekt 
został sfinansowany ze środków narodowego centrum nauki przyznanych na podstawie decyzji 
numer dec-2012/07/e/Hs2/00665.

1 j. H a r t w i g: Mówiąc nie tylko do siebie. Poematy prozą. Warszawa 2003, s. 35; Poezje wybrane / 
Selected Poems. Przeł. j. i B. c a r p e n t e r. Posł. j. H a r t w i g, j. i B. c a r p e n t e r. kraków 
2008, s. 24.

2 j. H a r t w i g, Chwila postoju. kraków 1980, s. 10.
3 słowa W. L i g ę z y  cytowane za zestawieniem Błyski o Julii Hartwig („topos” 2004, nr 3/4, s. 31).
4 j. H a r t w i g, Nim opatrzy się zieleń. Wybór wierszy. kraków 1995, s. 73.
5 H a r t w i g, Mówiąc nie tylko do siebie.
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demontowanie przez Hartwig podziałów gatunkowych uwypukla rolę ludzkiego 
doświadczenia wymierzonego „przeciw tekstowym grom formalnym” 6. Badacz wsze-
lako rozpatruje to zagadnienie w kontekście genologii. jeśli natomiast spojrzeć na 
ten sam problem z punktu widzenia wersologii, wówczas obszar, który jeszcze 
chwilę temu jawił się jako rozmyty, nabiera nieoczekiwanie ostrości, a przeanali-
zowanie argumentów za „prozą” i za „wierszem” prowadzi nas w końcu do jedno-
znacznej odpowiedzi. Przejdziemy tę drogę myślową krok po kroku.

tekst wydaje się nawiązywać do prozy – do konkretnej prozy norwidowskiej, 
gdyż sformułowanie „białe kwiaty cienia” wygląda na parafrazę słów cypriana 
norwida z prozatorskiego cyklu Białe kwiaty 7. na prozę wskazywałoby również 
kryterium negatywne w postaci braku typowych cech wiersza. nie wikłając się 
w dyskusje szczegółowe, można w uproszczeniu przyjąć, że wiersze identyfikowane 
są zwykle na podstawie jednego z dwóch wyróżników: albo na podstawie dodatko-
wej pozaskładniowej delimitacji, albo na podstawie powtarzalności jakiegoś wzorca 
rytmicznego. W utworze nie ma zaś ani działów pozaskładniowych, ani dwóch 
analogicznych wersów.

zanim jednak pochopnie wykluczymy O! z obszaru wiersza, przywołajmy cen-
ną uwagę, która powinna w porę zdestabilizować zakradające się do tego artykułu 
powierzchownie opozycyjne rozumienie relacji między wierszem a prozą. chodzi 
o błyskotliwą dygresję, poczynioną przez Marię dłuską w przypisie do rozprawy 
Wiersz z 1962 roku. W tekście głównym znalazła się teza, którą wszyscy czytelnicy 
dobrze zapamiętali. dłuska przekonywała tam, że pewne elementy wersu ujawnia-
ją funkcję wierszotwórczą dopiero we współpracy z innymi wersami tego samego 
utworu. Mało kto zauważył natomiast notkę na marginesie:

niekiedy jednak [...] jakaś formuła wierszotwórcza na skutek wielokrotnego z nią obcowania wbija 
się w pamięć i zaczyna stanowić model tak charakterystyczny, że całostkę o tej strukturze napotkaną 
czy to w izolacji, czy nawet w kontekście prozy odnosi się natychmiast do owego pamięciowego modelu 
i rozpoznaje jako wiersz 8.

trudno byłoby znaleźć lepszy cytat potwierdzający obserwację dłuskiej niż 
właśnie utwór Hartwig. składa się nań przecież 13-zgłoskowa fraza z granicą into-
nacyjną po sylabie siódmej. Fraza ta zdaje się współbrzmieć z formułą klasycznego 
„bohatyrskiego” 13-zgłoskowca (7+6), zmieniając typ naszej uwagi z odbioru prozy 
na słuchanie wiersza. z elementów tekstu, które jeszcze chwilę temu wyglądały na 
prozę, konstytuuje się wiersz.

Warto zaznaczyć, iż O! wpisuje się w tradycję wiersza nie tylko dzięki pozycji, 
jaką 13-zgłoskowiec wywalczył sobie w literaturze polskiej, ale także za sprawą 
czynników ułatwiających jego identyfikację. nie chodzi tu, oczywiście, o świadome 
stwierdzenie i nazwanie danego formatu wersyfikacyjnego przez odbiorcę, lecz 

6 M. t e l i c k i, Poetycka antropologia Julii Hartwig. Poznań 2009, s. 64.
7 c. n o r w i d, Białe kwiaty. W: Pisma wybrane. Wybrał i objaśnił j. W. g o m u l i c k i. t. 4: Proza. 

Warszawa 1968, s. 53: „takich to c i s z  akordy straszne są samą głębokością sądnych kombinacji 
swych, przytoczyłem zaś on powyższy zarys na to, aby b i a ł e  k w i a t y  stosowny sobie miały 
cień [...]”.

8 M. d ł u s k a, Wiersz. W: Prace wybrane. t. 1: Odmiany i dzieje wiersza polskiego. kraków 2001, 
s. 8, przypis 1.
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o stworzenie warunków pozwalających usłyszeć dany odcinek tekstu jako przynie-
siony przez wiersz. czytelnik, który nie dokona mimowolnie tej wersologicznej 
kwalifikacji, nie zrozumie utworu; pozostanie głuchy na jego artystyczne cele. 
a realizację tych zamierzeń wspierają dwie zasadnicze strategie: jedna – natury 
rytmicznej; druga – o charakterze intertekstualnym. Pierwsza z nich polega na 
wypełnieniu wersu tokiem jambicznym. druga – sprowadza się do użycia w nagło-
sie samogłoski „o”. o ile nie wymaga dowodu wpływ toku jambicznego na recepcję 
melodycznych walorów utworu, o tyle znaczenie „o” dla stylu jego lektury oraz 
kierunków interpretacji stanowi zagadnienie złożone, którego rozpatrzenie zajmie 
nam resztę artykułu.

najpierw sprawa podstawowa. rozpoczęcie wersu od wykrzyknienia nie wynika, 
wbrew pozorom, jedynie z emocji, ujawnianej przez osobę mówiącą. rozwiązanie 
to zostało nazwane operacją intertekstualną, ponieważ właściwa funkcja „o” nie 
jest definiowana ani przez utwór, ani przez stan uczuciowy autorki, lecz przez tra-
dycję literacką. tak jak „białe kwiaty cienia” można rozpatrywać na prawach aluzji 
do prozy norwida, tak też „o” stanowi swego rodzaju cytat, w którym zostaje przy-
wołany nie tyle konkretny tekst, ile określony wycinek tradycji. tradycja ta w kul-
turze współczesnej kojarzona jest przede wszystkim z poezją, często retorycznie 
nacechowaną, ale pierwotnie, czyli w starożytności, przejawiała się w równej mierze 
w wierszu i w prozie. W antyku wykształciły się także podstawowe znaczenie i głów-
ne funkcje, jakie w stuleciach późniejszych będą cechowały literackie „o!” Większość 
pomysłów artystycznych, związanych z tą samogłoską w poezji europejskiej, okaże 
się wyciąganiem semantycznych konsekwencji z tego, co zostało rozstrzygnięte 
dawno temu, w literaturze greckiej i łacińskiej.

Pochodzenie

W języku greckim okresu klasycznego długie „o!”, różnie akcentowane, nosiło na 
sobie ślady zwyczajów społecznych i religijnych, wywodzących się jeszcze z czasów 
archaicznych. z różnych odcieni znaczeniowych, które podaje słownik Henry’ego 
Liddella i roberta scotta, dla badanej historii szczególnie istotne wydają przede 
wszystkim dwa 9.

Po pierwsze, ὦ funkcjonowało w attyckiej mowie potocznej jako typowa party-
kuła poprzedzająca zwrot do adresata, występując zarówno przed imieniem czło-
wieka lub bóstwa, jak i przed antonomazją tego imienia. Według informacji poda-
nej przez eleanor dickey, w dialogach dydaktycznych Platona i ksenofonta „ὦ jest 
używane w ponad 90% apostrof” 10. co ciekawe, ὦ było też stawiane przed wyrazem 
powitalnym, tworząc razem z nim formułę „ὦ χαῖρε [o, witaj!]” 11, która przetłuma-
czona na różne języki europejskie dotrwała do naszych czasów. znajdujemy ją np. 
w znanych słowach z Księgi ubogich jana kasprowicza:

  9 „ὦ”. Hasło w: A Greek-English Lexicon. compiled H. g. L i d d e l l, r. s c o t t. oxford 1996, s. 2029.
10 e. d i c k e y, Latin Forms of Address: From Plautus to Apuleius. oxford, n. y., 2002, s. 226.
11 autorzy hasła w słowniku A Greek-English Lexicon podają przykład wersu 22 Agamemnona  

ajschylosa.
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Witajcie, kochane góry,
o, witaj, droga ma rzeko! 12

również julia Hartwig, zwracająca się do „blasku rzeki” apostrofą „o”, może 
być zaliczona do spadkobierców tej wielowiekowej tradycji.

Po drugie, w kulturze greckiej długie „o!” było też w jakiś sposób związane 
z rytuałem, na co wskazują m.in. fragmenty lamentacyjne tragedii ajschylosa (Per-
sowie áw. 985ñ i Agamemnon áw. 1214ñ). gdy poeta chciał wydobyć właśnie to 
drugie znaczenie, powtarzał naszą samogłoskę w serii – 2 lub 3 razy bezpośrednio 
po sobie – podobnie jak to miało miejsce w wypadku innych onomatopeicznych 
wykładników rytualnej emocji: żalu, osłupienia, gniewu, z jakimi spotykamy się 
w tragediach ateńskiego dramaturga (np. ἰὼ ἰώ, αἰαῖ, φεῦ φεῦ itp.). seria długich 
„o!” (w tłumaczeniach na język polski oddawana zwykle słowami „o, biada” 13) 
rozlegała się w szczytowym momencie widowiska, kiedy ujawniała się z całą dotkli-
wością nieuchronność wyroków losu. najciekawszy jednak wydaje się w tym kon-
tekście nie ajschylos, lecz sofokles. Warto zwrócić uwagę na dwa zawołania wło-
żone w usta chóru w dramacie Edyp w Kolonie w wersie 224 14. za drugim razem 
seria „ὢ ὤ” stanowi całą wypowiedź, cały komentarz chóru, wcinający się jak 
przeciągły jęk w słowa edypa. do tych dwóch samogłosek nie zostaje dołączony 
żaden inny dźwięk. tak jakby pojemność semantyczna serii „o!” równała się treści 
kompletnego znaczeniowo zdania.

dalsza historia samogłoski wiąże się z procesem nabywania przez nią statusu 
międzynarodowego. Wydaje się znamienne, że nie tylko pierwsze, ale i drugie z roz-
patrywanych tu znaczeń, zostało wykorzystane w Septuagincie, czyli starożytnym 
przekładzie Starego Testamentu na język grecki. z jednej strony, psalmista zwracał 
się więc do Boga słowami „ὦ Κύριε” (o Panie – Ps 115, 7; Ps 117, 25). z drugiej 
zaś, leksem ὦ służył do oddania hebrajskich wykrzyknień złorzeczących „oj” 
(Lb 24, 23) i „hoj” (zach 11, 17), tłumaczonych w Biblii Tysiąclecia za pomocą wy-
razu „biada”. Biorąc pod uwagę zależność Nowego Testamentu od terminologii re-
ligijnej przyjętej w Septuagincie 15, można zatem przypuszczać, że w słowach jezu-
sa: „o plemię niewierne i przewrotne! jak długo jeszcze mam być z wami; jak 

12 j. k a s p r o w i c z, Księga ubogich, i, w. 1–2. W: Wybór poezji. oprac. j. j. L i p s k i. Wyd. 3,  
rozszerz. Wrocław 1990, s. 355. Bn i 120.

13 zasadniczo jako polskie ekwiwalenty „ὦ” słowniki podają dwa inne wyrazy: „o!” i „och!” zob. Słow-
nik grecko-polski. oprac. z. a b r a m o w i c z ó w n a. t. 4. Warszawa 1965, s. 674. – Słownik 
grecko-polski. na podst. słownika z. Węclewskiego oprac. o. j u r e w i c z. t. 2. Warszawa 2001, 
s. 537. Wyraz „biada” stosowany jest jednak systematycznie w przekładach wspomnianych tra- 
gedii ajschylosa. zob. np. a j s c h y l o s: Agamemnon; Persowie. W: Tragedie. Przeł. z. W ę c l e w-
s k i. Poznań 1873, s. 84, 334; Persowie. W: Cztery dramaty. Przeł. j. k a s p r o w i c z. Lwów  
1911, s. 100; Persowie. Przeł. k. k a s z e w s k i. W: Prometeusz skowany. – Persowie. Wstęp,  
objaśn. s. W i t k o w s k i. Wrocław 2005, s. 277; Persowie; Agamemnon. W: Tragedie. Przeł., oprac. 
s. s r e b r n y. kraków 2005, s. 144, 410; Persowie. W: Tragedie. Przekł., wstęp, przypisy 
r. r. c h o d k o w s k i. Lublin 2015, s. 140.

14 Pojedynczy wers 224 jest dzielony na trzy cząstki, wypowiadane kolejno przez chór, edypa i po-
nownie chór. W wersach wcześniejszym i późniejszym przemawia edyp. 

15 zob. e. F. H a r r i s o n, The Influence of the Septuagint on the New Testament Vocabulary. „Biblio-
theca sacra”. t. 113 (1956). – t. t. M c L a y, The Use of the Septuagint in New Testament Research. 
grand rapids, Mich., 2003, s. 144–173.
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długo mam was cierpieć” (Mt 17, 17; zob. Mk 9, 19; Łk 9, 41), zlały się w istocie 
oba greckie znaczenia „o!”

ich kontaminacja, czyli oparcie apostrofy na tym samym wyrazie, co formuła 
rytualnej i autorytatywnej przestrogi, może zaskakiwać czytelnika mającego świa-
domość, że z lingwistycznego punktu widzenia są one przecież swoimi przeciwień-
stwami. W wypadku zwrotu do adresata, ὦ wykazuje związek z następującymi po 
nim wyrazem lub frazą, współpracując z nimi w celu uzyskania efektu apostrofy. 
kiedy wieszcz kalchas w pierwszej pieśni Iliady wygłasza słowa „Ὦ Ἀχιλεῦ [o, achil-
lesie]”, forma wołacza w rzeczowniku jest odpowiedzią na żądanie postawione przez 
„Ὦ”. analogicznie będzie się zachowywać antonomazja w słynnym cytacie z jana 
kochanowskiego: „o białoskrzydła morska pławaczko” 16. tymczasem w znaczeniu 
drugim, poświadczonym w przywołanych tragediach ajschylosa i sofoklesa, sta-
tus „o!” radykalnie się zmienia. Wykrzyknienie zostaje wyizolowane z otoczenia 
tekstowego, zamykając się w swego rodzaju semiotycznym kokonie. częstokroć 
z eksklamacją nie podejmuje współpracy żaden wyraz w składniowej strukturze 
tekstu. różnice te mają tak zasadniczy charakter, że dałoby się mówić od dwóch 
odrębnych jednostkach leksykalnych, kojarzących się ze sobą wyłącznie za spra-
wą homonimii.

a przecież cytat z Ewangelii jest tylko jednym z wielu przykładów, kiedy oba 
sensy zostają na siebie ewidentnie nałożone. Prawdopodobną przyczyną asocjacji 
wydaje się tu nie tyle podobny dźwięk, ile pewna analogia funkcjonalna. rola zwro-
tu do adresata wbrew pozorom nie była zarezerwowana wyłącznie dla znaczenia 
pierwszego. W wypadku „o!” występującego w znaczeniu drugim wspomniany 
wcześniej semiotyczny kokon odgrywał bowiem rolę podobną do tej, którą jurij 
Łotman i Borys Uspienski wskazali jako charakterystyczną cechę imienia własne-
go 17. Wygłaszając serię „o!”, zrywało się niejako więzi z resztą tekstu i wychodziło 
się poza tekst w stronę wyższej instancji, przysłuchującej się wypowiadanym sło-
wom, którą za Michaiłem Bachtinem należałoby nazwać instancją nadadresata 18. 
nieprzypadkowo w tragediach greckich serie „o!” powierzane były chórowi, repre-
zentującemu widownię znajdującą się poza sferą czasoprzestrzennych relacji bo-
haterów spektaklu. kiedy postać w tragedii nie mogła apelować do współczucia 
widza, traktując go jako adresata, nadal istniał sposób odwołania się do społecz-
nego osądu publiczności, uświadamiającej sobie własny dostęp do sfery nadadre-
sata i dostrzegającej kolektywnie werdykt wydawany przez historię, moralność czy 
bogów, na który miał prawo liczyć bohater dramatu lub przed którym uciekał.

16 j. k o c h a n o w s k i, Odprawa posłów greckich. W: Dzieła polskie. oprac. j. k r z y ż a n o w s k i. 
Warszawa 1989, s. 599. 

17 j. Ł o t m a n, B. U s p i e n s k i, Mit – imię – kultura. W: B. U s p i e n s k i, Historia i  semiotyka. 
Przeł. B. Ż y ł k o. gdańsk 1998. zob. też Ü. P ä r l i, e. r u d a k o v s k a j a, Juri Lotman on Proper 
Name. „sign systems studies” 2002, nr 2, s. 578–584. 

18 Pojęciem nadadresata M. B a c h t i n  posłużył się w artykule Problem tekstu w lingwistyce, filologii 
i innych naukach humanistycznych. Próba analizy filozoficznej (w: Estetyka twórczości słownej. 
Przeł. d. U l i c k a. oprac., przekł., wstęp e. c z a p l e j e w i c z. Warszawa 1986, s. 436). zob. 
g. s. M o r s o n, c. e m e r s o n, The Superaddressee. W zb.: Mikhail Bakhtin: Creation of a Prosa-
ics. stanford, calif., 1990, s. 135–136.
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adresat i nadadresat

ostatecznie więc w postaci obu znaczeń „o!” dostajemy podobne typy relacji w ukła-
dzie komunikacyjnym, a tylko rozpatrywane na innym poziomie. Był to albo ukie-
runkowany jawnie zwrot do adresata (np. „ὦ Ἀχιλεῦ”), albo nieukierunkowany 
jawnie zwrot do nadadresata (np. „ὢ ὤ”). Żeby uprzystępnić polskiemu czytelniko-
wi różnicę między tymi poziomami, przywołajmy kilka cytatów z poezji adama 
Mickiewicza:

o! luba, zginąłem w niebie,
kiedym raz pierwszy pocałował ciebie! [w. 326–327] 19

słowa gustawa z czwartej części Dziadów są, oczywiście, typowym apostroficz-
nym zwrotem do adresata. tego samego nie można jednak powiedzieć o znanej 
sentencji z Epilogu:

o, gdybym kiedy dożył tej pociechy,
Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy, [w. 107–108] 20

Poeta nie dzieli się tą myślą z żadną konkretną osobą. nie znaczy to jednak, że 
jego słowa padają zupełnie w próżnię. Wystarczy je porównać z innym, bardzo 
podobnym cytatem z utworu Nieznajomej siostrze przyjaciółki mojej:

o! gdyby dozwoliły wyroki łaskawsze
Widzieć tę gwiazdę społem i z bliska, i zawsze! [w. 13–14] 21

W tym wypadku dowiadujemy się dokładnie, jaka wyższa instancja byłaby 
w stanie spełnić życzenie wypowiedziane w wierszu. „Wyroki łaskawsze” nie są przy 
tym wskazanym wprost adresatem monologu. Podmiot utworu przemawia formal-
nie w stronę kobiety. „Wyroki łaskawsze” należy więc uznać za nadadresata, z któ-
rym relację komunikacyjną próbuje się nawiązać drogą nieukierunkowaną jawnie: 
właśnie za pomocą „o!”

W dwóch ostatnich cytatach odbiorcą zawołania jest zatem jakiś nadadresat, 
mający prerogatywy boskie, które pozwalają upatrywać w nim instancji zdolnej do 
odwrócenia biegu wydarzeń w sposób niejako nadprzyrodzony. jest to zarazem 
tajemniczy uczestnik komunikacji: nie zabiera głosu, nie zostawia po sobie żadnych 
śladów w utworze, a nadawca nie ma na niego żadnego wpływu. Metafizyczny 
i metakomunikacyjny status nadadresata domaga się włączania go w przestrzeń 
wypowiedzi na szczególnych prawach. rytualne „o!” stanowi zawołanie od wieków 
specjalizujące się w tej funkcji.

Między słowami Epilogu a fragmentem zamykającym wiersz Nieznajomej siostrze 
przyjaciółki mojej zachodzi jednakowoż pewna istotna różnica. W obu wypadkach 
wykrzyknienie zostaje sformułowane ze świadomością obecności nadadresata, lecz 
tylko w Epilogu nie spełnia ono żadnego dodatkowego zadania. W wierszu Niezna-

19 a. M i c k i e w i c z, Dziady. Część IV. W: Dramaty. oprac. z. s t e f a n o w s k a. Fragm. franc. przeł. 
z rkpsu przez a. g ó r s k i e g o  przejrz. i popr. j. P a r v i. Warszawa 1995, s. 57.

20 a. M i c k i e w i c z, Pan Tadeusz. oprac. z. j. n o w a k. W: Dzieła. Wyd. rocznicowe. t. 4. Warsza-
wa 1998, s. 386. 

21 a. M i c k i e w i c z, Nieznajomej siostrze. Wiersze. oprac. cz. z g o r z e l s k i. W: Dzieła. Wyd. rocz-
nicowe. t. 1. Warszawa 1993, s. 270. 
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jomej siostrze przyjaciółki mojej jest natomiast wypowiadane w dwóch kierunkach 
naraz. jako nośnik apelu do nadadresata zastępuje zwrot po imieniu skierowany 
w stronę instancji wyższej, której to imię, czy raczej antonomazja („wyroki łaskaw-
sze”), zostaje wyjawione w dalszym ciągu wersu. zarazem jednak „o!” stanowi 
także końcowy fragment monologu wygłoszonego do adresatki wiersza, którą we 
wcześniejszej (niecytowanej) części utworu wskazano zaimkiem „ciebie”.

W rezultacie więc w postaci trzech cytatów z Mickiewicza otrzymujemy – w skró-
cie – trzy warianty, w których zawiera się literacki potencjał „o!” samogłoska bywa 
kierowana albo do adresata (jak w Dziadach), albo do nadadresata (jak w Epilogu), 
albo w obie strony naraz (jak w utworze Nieznajomej siostrze przyjaciółki mojej). 
Wydaje się, że spektrum tych możliwości było już w pełni określone na etapie kla-
sycznej poezji greckiej. W momencie przeniesienia centrum kultury literackiej 
z języka greckiego do łaciny nic się w tej materii nie zmieniło, ujawniła się natomiast 
nowa warstwa semantyczna, która stała się następnie trwałym elementem tradycji 
literackiej.

Międzynarodowy leksem poetycki

zasadniczo w literaturze łacińskiej odnajdujemy te same dwa podstawowe znacze-
nia „o!”, które omawialiśmy dotąd. o ile więc Horacy rozpoczyna Pieśń XXX z Księ-
gi Pierwszej wezwaniem „O Venus”, zwracając się do bogini w drugiej osobie, o tyle 
cyceron wypowiada swoje słynne „O tempora! O mores!” wobec całego świata 
i wszelkich możliwych bytów nadprzyrodzonych. jak jednak zauważyła dickey, 
w rzymskiej prozie i komedii zdania poprzedzone wykrzyknieniem „o!” wprowadza-
ły też do dzieła dodatkową aurę: bywały związane także z zamiarem nadania teks- 
towi posmaku greckiego. Było to szczególnie przydatne wówczas, gdy słowa w utwo-
rze miała wypowiadać postać greka. „o!” wnosiło wtedy do tekstu pewien odcień 
obcości czy wręcz internacjonalizmu, który w następnych stuleciach i kolejnych 
literaturach ulegał stopniowemu powiększeniu. Można ująć to tak, że historia po-
ezji europejskiej była świadkiem systematycznego poszerzania i uniwersalizacji tego 
wyjściowego kręgu skojarzeń.

kiedy w XiV wieku angielski poeta geoffrey chaucer wygłaszał formuły adre-
sowane do bohaterów mitologicznych – w rodzaju: „O Eneas! [o eneaszu]” 22, „O Cu-
pide [o kupidynie]” 23, „O god of science and of light, / Apollo [o boże nauki i świa-
tła, / apollonie]” 24 – wówczas jeszcze obsadzał „O” w roli indeksu anonsującego 
tradycję grecką, zupełnie tak samo, jak czynili to ongiś autorzy łacińscy. z chwilą 
jednak, gdy posłużył się wyrażeniem „O woful Mars! alas! [o żałosny Marsie! nie-
stety!]” 25, zwrot do postaci z rzymskiego panteonu sygnalizował już prawa obowią-
zujące w epoce nowej, w której pole konotacji łączących się z samogłoską uległo 
powiększeniu, obejmując teraz nie tylko grecję, lecz w ogóle całą śródziemnomor-
ską cywilizację antyczną. decyzja chaucera nie była przy tym jego indywidualnym 

22 g. c h a u c e r, The Hous of Fame, ks. i. W: Complete Works. ed. W. W. s k e a t. t. 3. new york 
2008, s. 10.

23 g. c h a u c e r, The Canterbury Tales. W: Complete Works, t. 4, s. 47.
24 c h a u c e r, The Hous of Fame, ks. iii, s. 33.
25 g. c h a u c e r, The Compleynt of Mars. W: Complete Works, t. 1, s. 327.
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pomysłem, lecz przejawem ogólnej tendencji, która w kulturze europejskiej nadała 
„o!” charakter jednego z częściej stosowanych środków służących do ewokowania 
efektu starożytności. Wykorzystał go jan kochanowski w Pieśni 22 z Ksiąg wtórych, 
zwracając się do lutni apostrofą „o czci Febowa” 26. Lecz znaczenie to wróciło ze 
zdwojoną siłą w wieku XiX, kiedy pojęcie starożytności zaczęło być rozumiane 
w odmienny sposób, wynikający z nowoczesnego podejścia do historii. W epoce tej 
literatura zapełniła się licznymi zwrotami do adresata, typu „o! kassandro” (Fan-
tazy juliusza słowackiego), „o! Plato...” (Plato i Archita cypriana norwida), „o Pal-
las!” (Achilles stanisława Wyspiańskiego) itp., mającymi sytuować dzieła polskich 
poetów w kontekście antyku. 

W wieku XiX te same cele przyświecały także próbom reaktywacji „o!” w od-
mianie zwrotu do nadadresata, a szczególnie częste próby imitacji greckich okrzy-
ków lamentacyjnych podejmował w swoich dramatach słowacki. W utworach po-
święconych prapoczątkom narodu polskiego – Balladynie i Lilli Wenedzie – miało 
to zapewne służyć postawieniu znaku równości między Polską bajeczną, lechicką 
oraz grecją czasów antycznych:

                                        roza Weneda

ja palę trupy wciąż.
tu mój kochanek był,
do czaszki przylazł wąż
i krew mu z oczu pił,
i do czaszki wlazł krwawymi ustami.
o! o! – o! o!
trupy moje! trupy moje! Bóg z wami! [akt ii, scena 2, w. 55–61] 27

słowacki jest w ogóle w literaturze polskiej niekwestionowanym rekordzistą, 
jeśli brać pod uwagę skalę wykorzystania „o!” Wykrzyknienie powtarza się w jego 
poezji kilkaset razy w najróżniejszych odmianach semantycznych. Łącząc je z wy-
razem „biada”, poeta budował aurę kommosu, odgrywanego jednakowoż nie na 
stokach góry kitajron, lecz nad gopłem:

                               cHÓr dWUnastU HarFiarzy

o! synu! serce twe z boleści pęknie,
o, córko! ojca twego krew cię splami!
o! biada wam! o! biada niewolnicy! [akt ii, scena 3, w. 365–367] 28

rozciągnięcie sfery odniesień z grecji na całą starożytność, które dokonało się 
w średniowieczu jako jeden z aktów założycielskich literatury europejskiej i któ-
re w okresie zaborów pozwoliło słowackiemu symbolicznie włączyć w tę starożytność 
także prapoczątki Polski, nie było wszakże ostatnim etapem poszerzania konotacji 
„o!” za jeszcze dalej idący krok należy uznać przypisanie tej samogłosce charakteru 
ogólnie klasycznego. Mickiewicz wołający w poemacie Kartofla: „o, trębeckimi godzien 

26 j. k o c h a n o w s k i, Pieśni. oprac. L. s z c z e r b i c k a - Ś l ę k. Wyd. 4, zmien. Wrocław 1998, 
s. 87. Bn i 100.

27 j. s ł o w a c k i, Lilla Weneda. W: Dzieła. red. j. k r z y ż a n o w s k i. Wyd. 2. t. 7: Dramaty. oprac. 
M. g r a b o w s k a. Wrocław 1952, s. 320.

28 Ibidem, s. 333.
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uwielbienia rymy!” (w. 2) 29, definiował „trębeckie rymy” jako coś wyniesionego na 
pozycję literackiego kanonu. najdalej idącym przekształceniem wydaje się zaś niemal 
całkowite zerwanie więzi z mową potoczną, skorelowane z nadaniem samogłosce roli 
leksemu zrozumiałego wyłącznie w takim języku, który ma charakter zarazem arty-
styczny i międzynarodowy. „o!” – coraz mniej akceptowane w codziennej komuni-
kacji – zaczęło funkcjonować jako wyróżnik języka poetyckiego, zarezerwowany za-
sadniczo dla utworów literackich i religijnych, i pojmowany w mniej więcej jednako-
wy sposób przez różne narody europy. Polska nie została w tym procesie pominięta. 
niepoetyckie „o!” zachowało się w potocznej polszczyźnie jedynie w zleksykalizowa-
nych i wytartych (gdyż pozbawionych sakralnej głębi) reliktach zwrotu do nadadre-
sata, w rodzaju „o nie!” lub „o Boże!” Wszystkie pozostałe użycia „o!” pociągają za 
sobą wydźwięk poetycki i są zrozumiałe tylko w ramach międzynarodowej konwen-
cji. Mickiewicz, włączając „o!” w skład wersu, posługiwał się zatem wyrazem pocho-
dzącym nie tyle z języka polskiego, ile ze wspólnego poetyckiego języka europy.

cyklowi ewolucyjnemu: greckość – starożytność – klasyczność – poetyckość, 
towarzyszyło stopniowe zagarnianie „o!” przez mowę wiązaną. jak już zostało 
wspomniane na początku artykułu, w kulturze greckiej „o!” nie było przypisane 
ani do prozy, ani do wiersza. odpowiedzialność za zmianę tej sytuacji wypada 
przyznać literaturze łacińskiej. o ile – zgodnie z obliczeniami dickey 30 – cyceron 
w swoich dziełach prozatorskich poprzedzał eksklamacją zaledwie 2% wołaczy, 
a w komediach Plauta i terencjusza była to skala odpowiednio 4% i 6%, o tyle 
u owidiusza liczba ta sięgała już 9%, u Wergiliusza – 16%, a u enniusza, poety 
z początkowej fazy literatury łacińskiej, nawet 36%. ten wynik (w każdym wypad-
ku o wiele mniejszy niż ponad 90%, stwierdzone w dialogach dydaktycznych Pla-
tona i ksenofonta) dowodził znacznie słabszej inklinacji języka łacińskiego do po-
sługiwania się omawianą samogłoską jako wykładnikiem apostrofy. zarazem 
wszelako był też dowodem zawłaszczenia „o!” przez poezję. W swoim głównym 
trzonie późniejsza literatura poszła właśnie śladem enniusza. „o!” można – owszem 
– spotkać w prozie. Będzie tam jednak zawsze elementem nieprozatorskim, jak 
gdyby – cytatem z języka poezji. jęk zachwytu rafała olbromskiego na widok He-
leny de With – „o, włosy, włosy złote... o, usta, o moje usta...” – pojawia się zatem 
w powieści Popioły (rozdział Loża profanki  31), czyli w dziele pisanym prozą, lecz 
swoim tonem przypomina raczej fragment wiersza. do tego stopnia, że dałoby się 
wskazać pierwowzór wypowiedzi w postaci Sonetu 161 Petrarki (będzie o nim jesz-
cze mowa). słowa takie nie mogłyby wystąpić w zwykłej, potocznej komunikacji.

dwa przejawy autonomizacji

Funkcjonowanie „o!” w roli międzynarodowego leksemu poetyckiego otwierało 
drogę do operowania jego niezależnością od prawideł języków narodowych i mowy 

29 a. M i c k i e w i c z, Kartofla. Poemko we czterech pieśniach, [Fragment]. W: Poematy. oprac. W. F l o-
r y a n  przy współpr. k. g ó r s k i e g o  i cz. z g o r z e l s k i e g o. Warszawa 1994, s. 249.

30 d i c k e y, op. cit., s. 227.
31 s. Ż e r o m s k i, Popioły. oprac. j. P a s z e k. Wstęp, bibliografia i. M a c i e j e w s k a. koment. 

a. a c h m a t o w i c z. t. 1. Wrocław 1996, s. 443. Bn i 289.
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prozatorskiej. „o!” nie tylko zachowało swój semiotyczny kokon, który przyswoiło 
sobie na gruncie greckich rytuałów religijnych, ale wykształciło z czasem dodatko-
we środki podkreślające jego autonomię. najdalej idące rozstrzygnięcia nie miały 
w ogóle charakteru językowego, dlatego wypada zacząć właśnie od nich.

W wiekach średnich „o!” stało się bardzo częstym elementem inwokacji do Boga 
na początku modlitwy, co zachowało się do dziś w języku angielskim. Wystarczy 
przekartkować The Book of Common Prayer, by zdać sobie sprawę z powszechności 
sformułowań typu: „O Almighty God”, „O holy, blessed, and glorious Trinity, one 
God”, „O God, Creator of heaven and earth” itp. 32 W liturgii łacińskiej wysoką po-
zycję wysłużyły sobie tzw. Antyfony „O”, czyli 7 antyfon do maryjnego kantyku 
Magnificat, rozpoczynające się kolejno od wykrzyknień: „O Sapientia [o Mądrości]”, 
„O Adonai [o Panie]”, „O Radix Jesse [o różdżko jessego]”, „O Clavis David [o klu-
czu dawida]”, „O Oriens [o Wschodzie]”, „O Rex Gentium [o królu narodów]”, 
„O Emmanuel [o emanuelu]”. antyfony, mające za autora – według tradycji – grze-
gorza Wielkiego i odmawiane przez 7 ostatnich dni adwentu, obrosły w europie 
zachodniej własnym kontekstem kulturowym. na Półwyspie iberyjskim istniał 
zwyczaj erygowania kościołów pod wezwaniem najświętszej Marii Panny od o (np. 
iglesia de nuestra señora de la o w sewilli). stosownie do treści Magnificat, okres 
śpiewania Antyfon „O” łączono z działalnością charytatywną, wokół której rozwinął 
się wielobarwny folklor. Warto tu wspomnieć o Święcie słodkiego o, od niepamięt-
nych czasów organizowanym przez handlarzy wina w klasztorze saint-germain 
w Paryżu 33. jak zaświadcza przewodnik z epoki 34, zabawa ta była praktykowana 
jeszcze w połowie XViii wieku, zanim zmiotła ją rewolucja 35. nazwę święta należy 
wywodzić z gry słów: l’o sucré ( słodkie o’) brzmi tak samo jak l’eau sucrée ( słodka 
woda’ lub – jak kto woli – słodki trunek’). oczywiście, Hartwig mogła o tych zwy-
czajach zupełnie nie wiedzieć. Pozostaje wszelako faktem, że jej utwór ustawia się 
w długim szeregu dzieł i przedsięwzięć powstałych na cześć „o!”

innym sposobem wyzyskiwania autonomii „o!”, który także bierze swe począt-
ki w średniowieczu, było komponowanie modlitw polegających na wypowiadaniu 
już nie tylko jednego wezwania, typu „O Radix Jesse”, lecz całej serii tytułów Boga 
lub Maryi z anaforą „o!” Wchodzą tu w grę zarówno teksty skomponowane rytmicz-
ną prozą (np. Oratio ad eamdem sanctam virginem Mariam anzlema z carterbury 36 
czy późniejsza Oratio de nomine Iesu, uznawana za dzieło Bernardyna ze sieny 37), 

32 The Book of Common Prayer and and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremo-
nies of the Church: Together with The Psalter or Psalms of David: According to the use of The Epis-
copal Church. new york 2007, s. 148, 152–154, 167 n.

33 zob. H. s a u v a l, Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris. t. 2. Paris 1724, 
s. 619–620.

34 zob. j.-a. P i g a n i o l  d e  L a  F o r c e, Description de Paris, de Versailles, de Marly, de S. Cloud, 
de Fontainebleau, et de toutes les autres belles maisons et châteaux des environs de Paris. t. 3. 
Paris 1742, s. 509–510.

35 zob. Les O de l’Avent. „Église d’albi: la semaine religieuse de l’archidiocèse d’albi” 1897, nr 51, 
s. 803.

36 zob. Patrologiae Cursus Completus. Series Latina. Éd. j.-P. M i g n e. t. 158. Paris 1864, s. 961–962.
37 zob. d. P a c e t t i, Gli scritti di San Bernardino da Siena. W zb.: S. Bernardino da Siena: Saggi 

e ricerche pubblicati nel quinto centenario della morte (1444–1944). Milano 1945, s. 63.
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jak i wyjątkowo interesujące pieśni pisane wierszem sylabicznym. jeden z takich 
litanijnych utworów gilles gérard Meersseman wynotował z pewnego kodeksu 
paryskiego. Wiersz pochodzący z końca Xii wieku, adresowany do Matki Bożej 
i opatrzony nagłówkiem Invocatio cum laude, rozpoczyna się tak:

O virgo serena,
O mater amena,
O virgo sacrata,
O sponsa beata.
O iusitie dux, 
O letitie lux.
O blanda precanti, 
O dulcis amanti.
O vas deitatis,
O fons pietatis.
O dura malignis, 
O blanda benignis 38.

tekst stwarza pozory dość mechanicznego połączenia ze sobą formuł polega-
jących na użyciu „O” w najprostszej funkcji zwrotu do adresata. Wrażenie to moż-
na usprawiedliwić, wysuwając przypuszczenie, że w kodeksie paryskim zostały 
zanotowane wyłącznie refreny z pominięciem rozdzielających je zwrotek. Wniosek 
ten pojawia się przy zestawieniu przytoczonego wiersza z pieśnią edmunda z can-
terbury, stanowiącą środkową część Psalterium beatae Mariae Virginae z Xiii wieku 
i cytowaną również przez Meerssemana. W tej drugiej pieśni każda z 50 kwartyn 
zaczyna się od „Ave [Witaj]”, a po zwrotce udzielana jest zawsze odpowiedź w po-
staci krótkiej frazy z inicjalnym „O”. zestawienie „Ave” i „O” należy interpretować 
jako jeszcze jeden dowód żywotności starogreckiej formuły „ὦ χαῖρε”. słowa odpo-
wiedzi pokrywają się zaś z przytoczonymi wcześniej wersami z kodeksu paryskiego:

Ave, mitis oliva gratie,
Lenis mater misericordie.
Tu fomentum, tu salus populi.
Tu lucerna totius seculi.
O virgo serena!

Ave, parens unius filii.
Quem non tinxit fex ulla vitii.
Omnis vivens peccato paruit.
Solus iste reatu caruit.
O mater amena!

Ave, virgo verbi puerpera.
Nos in Christi virtute libera.

38 cyt. za: g. g. M e e r s s e m a n, Der Hymnos Akathistos im Abendland. t. 1. Freiburg 1958, s. 185. 
Przekład roboczy: „o, dziewico czysta, / o, matko powabna, / o, dziewico uświęcona, / o, oblu-
bienico błogosławiona, / o, przewodniczko sprawiedliwości, / o, blasku radości, / o, przyjazna 
proszącemu, / o, słodka miłującemu, / o, naczynie bóstwa, / o, źródło pobożności, / o, sroga 
nikczemnym, / o, przyjazna prawnym”. W edycji Meerssemana wezwania łączone są w pary. 
zarówno układ rymów, jak i analiza, którą przedstawiamy, porównując ten wiersz z pieśnią 
zanotowaną w Psałterzu świętego Edmunda, wskazują wszelako, że każde wezwanie należy traktować 
jako niezależny wers.
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Deum placa sacro precamine,
Ut nos salvet in suo nomine.
O virgo sacrata!

Ave, virgo, que degens celitus
Elongasti mundanos strepitus. 
Domi sanctum agebas otium, 
Cum celestem audisti nuntium. 
O sponsa beata 39.

rozstrzygnięcia dotyczące przepływu konwencji w średniowieczu są zawsze 
bardzo trudne i ryzykowne. istnieją wszelako przesłanki wskazujące, że cytowana 
wcześniej wersja z kodeksu paryskiego nie była (lub nie była wyłącznie) indeksem 
refrenów do pieśni edmunda z canterbury, sporządzonym w celach pomocniczych, 
lecz stanowiła integralnie pomyślaną całość kompozycyjną, mającą funkcjonować 
albo jako niezależny utwór, albo jako wyróżniający się aspekt strukturalny psałte-
rza. Wynika to nie tyle z wcześniejszej daty spisania tekstu, ile przede wszystkim 
– z jego głębokiej spójności. Pieśń w kodeksie paryskim ma strukturę dwuwymia-
rową: poziomy ciąg addytywnie dołączanych wersów przecinają pionowe relacje 
między wyrazami ustawianymi w paralelnych pozycjach. Po prawej stronie rym, 
w środku analogiczne części mowy, w nagłosie „O”. celem tej operacji jest odebra-
nie autonomii poszczególnym wersom i wpasowanie ich w ogólny projekt kompo-
zycyjny, w którym wypowiedź rozwija się wielotorowo: zarówno w logicznym ciągu 
horyzontalnym, jak i na zasadzie asocjacji wertykalnych. dla słuchacza kolejne 
powtórzenia „O” będą więc stanowiły nawroty jednego z pionowych tematów, na-
dając „O” charakter jak gdyby niezależnego głosu. „O”, które wydawało się mecha-
niczną realizacją zwrotu do adresata, odzyskuje w ten sposób autonomię, a w ślad 
za tym ewokuje swoje drugie znaczenie: zwrotu do nadadresata.

Wkład Petrarki

zauważalnie częste użycie „o!” w anaforach łacińskiej poezji średniowiecza nie 
przełożyło się automatycznie na równie wysoką frekwencję w literaturze języków 
od łaciny derywowanych. „o!” znajdujemy wprawdzie w najstarszych zabytkach 
literatury starofrancuskiej – jak choćby kilka eksklamacji typu „O bele boche, bels 
vis, bele faiture [o, piękne usta, piękne lica, piękna posturo]” w pochodzącym 
z Xi wieku Żywocie świętego Aleksego 40 – lecz czołowi truwerzy nie widzieli potrze-
by mnożenia tego rodzaju wykrzyknień. gautier de coincy, zwracając się do Maryi, 
mówił po prostu „Douce Dame [słodka Pani]”, nie poprzedzając tej apostrofy osob-
nym wyrazem eksklamacyjnym. dla wyrażenia silnej emocji miał raczej inne spo-
soby, takie jak seria „Las! las! las! las! plus de cent foiz! [niestety, niestety, nieste-
ty, niestety! po stokroć więcej!]” 41 w grupie pieśni o św. teofilu z adany. również 
rutebeuf i Huon le roi, którzy włączali do swoich utworów wtręty panegiryczno-

39 cyt. za: jw., t. 2 (1960), s. 98.
40 La Vie de saint Alexis: poème du XIe siècle et renouvellements des XIIe, XIIIe et XIV siècles. Publ. 

avec préfaces, variantes, notes et glossaire par g. P a r i s, L. P a n n i e r. Paris 1872, s. 163.
41 g. d e  c o i n c y, Les Miracles de la Sainte-Vierge. Publ. par a. e. P o q u e t. genève 1972, s. 46.
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-hymniczne na cześć litery „o” 42, do wykrzyknień woleli używać innych wyrazów, 
takich jak „Ahi! Ahi!” u rutebeufa 43. Podobne tendencje było widać w poezji pro-
wansalskiej, np. u Peire’a cardenala, który także unikał „o!”

Można przeto postawić tezę, że ostateczne przeniesienie „o!” do poezji w językach 
narodowych, powiązanie go z tematyką świecką oraz przynajmniej częściowe uwol-
nienie od skojarzeń z poezją kościelną – dokonało się dopiero za przykładem Fran-
cesca Petrarki. Przełomowe znaczenie będzie tu miał jego Sonet 161, w którym „o” 
lub „oi” otwiera aż 9 wersów:

O passi sparsi, o pensier vaghi et pronti,
o tenace memoria, o fero ardore,
o possente desire, o debil core,
oi occhi miei (occhi non già, ma fonti);

o fronde, onor de le famose fronti,
o sola insegna al gemino valore;
o faticosa vita, o dolce errore,
che mi fate ir cercando piagge et monti;

o bel viso, ove Amor inseme pose
gli sproni e ’l fren ond’ el mi punge et volve
come a lui piace, et calcitrar non vale;

o anime gentili et amorose,
s’ alcuna à ’l mondo, et voi, nude ombre et polve:
deh, ristate a veder quale è ’l mio male! 44

kolejne „o” i „oi”, po których następują rzeczowniki z epitetami, bardzo przypo-
minają wcześniej cytowaną średniowieczną litanię z kodeksu paryskiego, z tą róż-
nicą, że litania została teraz wpasowana w ramy sonetu, a tematyka religijna – za-
stąpiona przez tematykę miłosną. zastąpiona – choć nie wyparta, ponieważ istota 
retorycznego zamysłu polega tu, jak się zdaje, na zachowaniu, dzięki gatunkowi 
litanii, pamięci o religijnym kontekście, co pozwala przyoblec bohaterkę wiersza 
w nimb swoistej sakralizacji. Petrarka inną drogą osiągnął podobny efekt, do któ-
rego dążył również dante, umieszczając swoją Beatrycze w raju. 

42 zob. r u t e b e u f, Le Diz des Cordeliels. W:  Œuvres complètes. recueilles [...] par a. j u b i n a l. 
t. 1. Paris 1900, s. 216–217. – H. L e  r o i, Li Abecés par ekivoche et li significations des lettres. 
W: Obras completas. estudio, anotaciones y traducción de M. g. r í o s  g u a r d i o l a. Murcia 
2011, s. 92.

43 r u t e b e u f, Li diz de maître Guillaume de Saint-Amour... W: Œuvres complètes, s. 94.
44 P e t r a r c h  [F. P e t r a r k a], 161. W: The Canzoniere, or Rerum vulgarium fragmenta. trans. into 

verse with notes and commentary by M. M u s a. introd. …, B. M a n f r e d i. Bloomington, ind., 
1999, s. 252–253. jeden z polskich tłumaczy Sonetów do Laury F. P e t r a r k i, j. k u r e k  (kraków 
1975, s. 45) przełożył ten wiersz następująco: „o nadaremne kroki! Myśli błędne! / o mocna żądzo! 
o serce w rozpaczy! / czujna pamięci! zapały namiętne! / oczy me! już nie oczy – źródła płaczu! 
// Laurze! ty Laury mej symbolem będziesz, / Podwójny znaku męstwa i wielkości! / o ciężkie 
życie! rozkoszny obłędzie, / Przez ciebie z bólu łkam, ginę z radości! // o twarzy śliczna! W której 
miłość chowa / Pokusę równie jak i zakaz twardy; / W miarę zachcenia tkliwa lub surowa. // 
dusze szlachetne, które miłość znacie, / Żywe i wsiąkłe w pusty proch umarłych, / Przystańcie 
chwilę, na mój ból popatrzcie”. 
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za życia Petrarki sonet z anaforą „o” napisał także giovanni Boccaccio 45. jed-
nakże to właśnie cytowany Sonet 161 okazał się przedmiotem zachwytu i rywaliza-
cji poetów włoskich XV i XVi wieku (wśród nich znalazł się m.in. Ludovico ariosto 46), 
do których w wieku XVi i XVii dołączyła niezliczona ilość poetów francuskich 
(z bardziej znanych byli to np. clément Marot, Pierre de ronsard i jean-antoine 
de Baïf 47). i choć grupę tę powiększyli także poeci reprezentujący inne literatury, 
to jednak główny front współzawodnictwa z Petrarką sytuował się właśnie we Wło-
szech i Francji 48. 

Polska literatura strukturę Sonetu 161 bardzo długo lekceważyła. jak wynika 
z zestawienia bibliograficznego, jako pierwszy próbę jego translacji podjął dopiero 
Felicjan Faleński, poeta tworzący w drugiej połowie XiX wieku i autor bardzo nie-
dokładnego przekładu Canzoniere 49. W Sonecie 128 (odpowiadającym numerowi 
161 u Petrarki) Faleński tylko jeden raz użył wykrzyknienia „o!”, pozbawiając utwór 
oryginalnej litanijnej struktury. Podskórnie jednak pamięć o włoskim pierwowzorze 
była w literaturze polskiej wyczuwalna. z Sonetu 161 przyswojono przede wszystkim 
charakterystyczny status ontologiczny głównej bohaterki, która jest prezentowa- 
na jako nieobecna i do której poeta może się zbliżyć jedynie we wspomnieniach 
i wyobrażeniach. zapamiętano, że postacie takie należy opisywać, posługując się 
wykrzyknieniem, zaś „o!” – w tradycji klasycznej otwierające tekst na metakomu-
nikacyjną figurę nadadresata – znakomicie nadawało się do portretowania osób 
w danej chwili niedostępnych. nie tylko zresztą osób, lecz także stanu przyrody, 
którego nie można przywrócić; wydarzeń, których nie da się ponownie przeżyć; 
pięknego widoku, który umyka nam sprzed oczu itd. znać było to petrarkowskie 
podglebie w szepcie olbromskiego na widok Heleny de With. Wyczuwa się je również 
w następującym cytacie z Balladyny:

                                                 FiLon

o! złote słońce! drzewa ukochane!
o! ty strumieniu, który po kamykach
z płaczącym szumem toczysz fale śklane! [akt i, scena 1, w. 173–175] 50

Mowa tu – formalnie rzecz biorąc – o czym innym niż u Petrarki. a jednak 
w ustach postaci, stylizowanej na bohatera literatury sentymentalnej, „o!” wygła-

45 g. B o c c a c c i o, Rime, cz. 2, wiersz 2. W: Tutte le opere. a cura di V. B r a n c a. t. 5, cz. 1. Mila-
no 1992, s. 98.

46 L. a r i o s t o, XXIV. W: Opere. a cura di M. s a n t o r o. t. 3. torino 1989, s. 230.
47 zob. c. M a r o t, Six sonnets de Petrarque. W: Œuvres. Éd. rev., augm. Preface n. L e n g l e t  d u 

F r e s n o y. La Haye 1731. t. 3, s. 157. – P. d e  r o n s a r d: LIV; CLXXVIII. W: Œuvres complètes. 
Éd. établie, presentée et annotée par j. c é a r d, d. M é n a g e r, M. s i m o n i n. t. 1. Paris 1993, 
s. 51–52, 118. – j. a. d e  B a ï f, XLIV. W: Les Amours de Francine. Sonnets. Éd. critique par 
e. c a l d a r i n i. genève–Paris 1966, s. 193.

48 na temat litanii „o!” inspirowanych Petrarką piszę więcej w książce: W. s a d o w s k i, European 
Litanic Verse: A Different Space-Time. Berlin 2018, s. 619–624 (w druku). 

49 M. g u r g u l, a. k l i m k i e w i c z, j. M i s z a l s k a  i M. W o ź n i a k  w publikacji Polskie przekła-
dy włoskiej poezji lirycznej od czasów najdawniejszych do 2002 roku. Zarys historyczny i bibliogra-
ficzny (kraków 2003, s. 237) wymieniają tylko dwóch tłumaczy Sonetu 161: F. Faleńskiego i j. kur-
ka.

50 j. s ł o w a c k i, Balladyna. W: Dzieła, s. 19.
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szane przed rzeczownikami wyposażonymi w epitety pozwala sobie przypomnieć 
o toskańskiej lirze. Warto też w tym kontekście przywołać utwór Miłość krzysztofa 
kamila Baczyńskiego. Poeta ten, zamiast przetłumaczyć wiersz Petrarki, postano-
wił go jak gdyby swoimi słowami opowiedzieć 51. Śladem naprowadzającym na 
praźródło są jednak „o” i „o” w dwóch początkowych wersach:

o nieba płynnych pogód,
o ptaki, o natchnienia.
nie wydeptana ziemia,
nie wyśpiewane Bogu
te drzewa, te kaskady
iskier, ten oddech nieba,
w ramionach jak w kolebach
zamknięty. jak cokoły
drzewa z szumem na poły;
serca jak dzbany łaski,
takie serca jak gwiazdki,
takie oczu obłoki,
taki lot – za wysoki.

słońce, słońce w ramionach
czy twego ciała kryształ
pełen owoców białych,
gdzie zdrój zielony tryska,
gdzie oczy miękkie w mroku
tak pół mnie, a pół Bogu.

twych kroków korowody
w urojonych alejach,
twe odbicia u wody
jak w pragnieniach, w nadziejach.
twoje usta u źródeł
to syte, to znów głodne,
i twój śmiech, i płakanie
nie odpłynie, zostanie.
Uniosę je, przeniosę
jak ramionami – głosem,
w czas daleki, wysoko,
w obcowanie obłokom 52.

to nie jest jeszcze koniec utworu Baczyńskiego, gdyż na samym dole pojawia 
się data, która subtelny rysunek adresatki, szkicowany petrarkowską pastelą, 
wyjmuje z metafizycznego wymiaru wyobrażeń i wspomnień, sprowadzając go bru-
talnie w realny wymiar sytuacyjny: 8 września 1942 – sam środek hitlerowskiej 
okupacji.

Przykłady te pokazują, że Sonet 161 był odbierany w polskiej kulturze jako 
wiersz na tyle wyrazisty, że przywołanie go czy wejście z nim w dialog nie wymaga 

51 nieoczywisty i głęboko idiomatyczny charakter tego przekładu sprawił zapewne, że utwór Baczyń-
skiego nie został odnotowany w bardzo pomocnym opracowaniu bibliograficznym polskich prze-
kładów włoskiej liryki (g u r g u l, k l i m k i e w i c z, M i s z t a l s k a, W o ź n i a k, op. cit.).

52 k. k. B a c z y ń s k i, Utwory zebrane. oprac. a. k m i t a - P i o r u n o w a, k. W y k a. kraków 1961, 
s. 287 –288.
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rozbudowanych zabiegów. kto wie? Może z tej prawidłowości korzysta także utwór 
Hartwig, w którym – poza „o” – nie ma ani jednego słowa wziętego od Petrarki? 
treść wiersza skupia się przecież wokół dwóch opozycyjnie zestawionych danych 
wrażeniowych „cienia” i „blasku”. te zaś wcale nie muszą być elementami bezpo-
średniej obserwacji, ale przeniesione piętro wyżej w przestrzeń mowy poetyckiej 
ewokują inny wymiar bytu, którego naturę może znać jedynie bezimienny nada-
dresat. subtelna, lecz przy tym nie dająca się zlekceważyć, sugestia oddzielania 
światła od ciemności zdaje się naprowadzać na taką hipertekstualną lekturę.

trzeci przejaw autonomizacji

Powiedzieliśmy do tej pory o dwóch sposobach wydobywania metakomunikacyjnej 
autonomii. jeden z nich polegał na wyprowadzaniu „o!” poza mowę przez umiesz-
czanie go w sakralnej czasoprzestrzeni kojarzonych z nim świątyń i świąt. drugi – 
na wysuwaniu „o!” do anafory, a więc – na przyznawaniu mu w strukturze wersu 
pozycji inicjalnej, analogicznej do tej, którą litanie kościelne rezerwują dla imion 
Boga i świętych. W obu wypadkach w różnych wytworach kultury potwierdzała się 
ta sama pamięć o rytualnym rodowodzie samogłoski. „o!” było traktowane jako 
element wzięty z innego słownika, rządzący się swoimi prawami i otwierający dro-
gę do innych światów. Poza tymi dwoma sposobami można jednak mówić jeszcze 
o trzecim – dość rzadko spotykanym – lecz wyjątkowo istotnym dla poezji, gdyż 
nieosiągalnym w prozie. W tym wypadku chodzić będzie o sytuację, w której „o!” 
bywa lokowane na granicy wersów, jak np. we fragmencie młodzieńczego wiersza 
Friedricha Hölderlina:

O ihr Menschen! o so gerne wollt’ ich euch
     Alle lieben, warm und treu! oh ihr Menschen
          Sehet diese Stella haßt ihr!
               Gott vergebe es euch!
Reißt sie nur hinweg von mir! Quäler! ihr!
     Ich will schweigen – Gott – Gott wird reden
          Lebe wohl – ich sterbe bald – O
               Stella! Stella vergiß mich 53.

W juweniliach Hölderlin bardzo chętnie korzystał z tej samogłoski. Można po-
wiedzieć: bawił się nią w rozmaitych kontekstach. W cytowanym urywku jej nadmiar 
wydaje się nawet przejawem młodzieńczej egzaltacji, egocentrycznie skupionej na 
własnych emocjach, z której poeta wycofał się w wieku dojrzałym, redukując wy-
krzyknienia do wyjątkowych, głęboko przemyślanych momentów. Podobna rozwa-
ga cechowała zresztą pozostałych klasyków weimarskich. nie zmienia to jednak 
faktu, że „O” zostało wprowadzone do wiersza w sposób bardzo ciekawy. Utwór 
wypełniają opętańcze i wzajemnie sprzeczne eksklamacje do różnych adresatów. 

53 F. H ö l d e r l i n, Klagen. An Stella, w. 5–12. W: Sämtliche Werke. Hrsg. F. B e i s s n e r. t. 1, cz. 1. 
stuttgart 1946, s. 26. Przekład roboczy: „o wy, ludzie! o, jak bardzo was pragnę / Wszystkich 
kochać, bliscy i wierni! o wy, ludzie, / zobaczcie, jak stella was nienawidzi! / Bóg to wam wybaczy! 
// zabierzcie ją tylko precz ode mnie! dręczyciele! wy! / chcę milczeć – Bóg – Bóg będzie mówił / 
Bywaj zdrowa – umieram – o / stello! stello, zapomnij o mnie”.
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Pierwsze „O” jest kierowane do „ludzi”. drugie – wystrzelone w kosmos. W rezulta-
cie, gdy pojawia się po raz kolejny w przedostatnim wersie cytatu – nie wiadomo, 
w jakiej roli wystąpi. W tym momencie na granicy wersów otwiera się i niejako 
zastyga na krawędzi krystalizacji cała tradycja literacka związana z tym dźwiękiem. 
czegoś podobnego nie sposób wypracować w prozie.

W literaturze polskiej pokrewny przykład znajduje się w jednym z utworów 
józefa czechowicza. Warto przypomnieć, że poeta ten w ogóle szeroko wyzyskiwał 
instrumentacyjne walory samogłoski o, nie tylko eksklamacyjnej, lecz także jako 
elementu różnych wyrazów składających się na tekst. W utworach prowincja noc 
i przez kresy wysoka frekwencja o służy kumulowaniu nastroju monotonii, jak 
również pewnej kolistej powtarzalności. W innym wierszu, zatytułowanym śmierć, 
czytamy „o koła których 8” 54. W utworze pieśń do wymienionych znaczeń dochodzi 
wszelako jeszcze jedno. już w pierwszych wersach tekstu znajdujemy „o” w apo-
strofie:

wieczorze seledynowy łuku pachnący
o wieczorze jaskółek 55

kilka wersów dalej apostrofa powraca, lecz zostaje wewnętrznie rozłamana przez 
podział na dwie linijki druku:

o
pachnący wieczorze podaj dłoń

Podobne zjawisko zachodzi także pod koniec utworu:

o wieczorze
o
sierpniowe święto 56

komentując przytoczone fragmenty, warto wziąć pod uwagę, że zostały one 
sformułowane w tzw. wierszu wolnym, który w odróżnieniu od wiersza metryczne-
go nie opiera się na dźwiękowej powtarzalności i w związku z tym jedynym gwa-
rantem jego struktury pozostaje forma graficzna. W recytacji wprowadzone do 
tekstu zabiegi delimitacyjne mogą okazać się zatem nieuchwytne. ich rozpoznanie 
wymaga w tej sytuacji lektury wizualnej. a skoro czytelnik widzi budowę utworu 
na papierze, trudno podejrzewać, by nie zdawał sobie sprawy, w jakiej roli wystąpi 
ostatecznie „o”, zapisane w izolowanej linijce. odbiorca, ogarniający wzrokiem 
więcej niż ten jeden wyraz, dostrzega, że wykrzyknienie okaże się za chwilę inicjal-
nym elementem zwrotu do adresata – „pachnącego wieczoru” lub „sierpniowego 
święta”. czytelnik wie o tym niejako z góry. i właśnie dlatego ma świadomość 
zgrzytu polegającego na tym, że „o”, z jednej strony, łączy się z dalszym ciągiem 
tekstu na poziomie składni, lecz – z drugiej strony – nie chce się z nim połączyć na 
poziomie zapisu, demonstrując niezależność od reszty wypowiedzi, a dzięki temu 
wskrzeszając także swoją drugą funkcję: zwrotu do nadadresata.

54 j. c z e c h o w i c z, Przez kresy. Wybór wierszy i przekładów. Wybór P. s z e w c. Przedm. 
cz. M i ł o s z. kraków 1994, s. 76.

55 Ibidem, s. 99.
56 Ibidem, s. 100.
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Wiersz julii Hartwig

tak oto dochodzimy ponownie do wiersza Hartwig, od którego zaczął się artykuł. 
jest to wiersz, mimo że składa się z jednego wersu. zarówno forma wierszowa, jak 
i brak dalszych wersów są dla jego interpretacji parametrem podstawowym, ponie-
waż tekst zdaje się przenosić uwagę odbiorcy w sferę tego, co nie wypowiedziane. 
nie wypowiedziane, bo znajdujące odgłos w tradycji literackiej, która przechowuje 
w swoich zasobach pamięć o niepoliczonej masie jednostek z owym wersem ekwi-
walentnych. ale też nie wypowiedziane, bo niewypowiadalne. Bez tego wersyfika-
cyjnego parametru nie sposób właściwie zrozumieć funkcji „o” w tym utworze. 
Postawione w nagłosie pojedynczego wersu, występuje ono ewidentnie w roli zwro-
tu do adresata – „kwiatów cienia” i „blasku rzeki”. Podobnie jednak, jak w przykła-
dach z Hölderlina i czechowicza, nie jest to w tekście jedyne „o”. Mamy przecież 
jego drugie użycie: tym razem w tytule. tytuł nie jest zaś nigdy zwyczajnym ele-
mentem wiersza. należy do sfery paratekstu i zwykle nie uczestniczy w realizacji 
wzorca metrycznego. czytamy go w połączeniu z utworem, a równocześnie – w izo-
lacji. tytuł stanowi pierwszy etap lektury i zarazem synekdochę tekstu: reprezen-
tuje utwór na zewnątrz. W spisie treści znajdziemy zatem tylko O! – dźwięk ewo-
kujący omówione i nieomówione w artykule konteksty tradycji kulturowej. ten 
tytuł nie pojawia się we wszystkich wydaniach utworu. Być może, w przekonaniu 
samej poetki nie był wcale konieczny. niewykluczone, że w momencie pierwodruku 
autorka nie miała jeszcze pewności, czy chce się posługiwać tak uderzającym efek-
tem artystycznym. na zmianę decyzji mógł wpłynąć wydany 20 lat później tomik 
to czesława Miłosza. W jego zbiorze od początku występował utwór zatytułowany 
O!, a zaraz po nim tryptyk ekfraz o tytułach zaczynających się od „o” 57. W spisie 
treści odpowiadała im zatem lista 4 tytułów z inicjalnym „o”, przypominająca oma-
wiany tu wcześniej średniowieczny indeks refrenów 58.

identyczność tytułów u Miłosza i Hartwig może nie być przypadkowa, gdyż 
łączy je wspólny cel. tytuł – związany z utworem i zarazem odrywający się od nie-
go – pozwala mocniej wyeksponować fakt, że również „o!” odrywa się od tekstu, od 
języka, od wyznaczanych w tym języku, bezpośrednich, zgramatykalizowanych 
relacji komunikacyjnych. W wierszu Hartwig „o!” zwraca się więc nie tylko do 
„kwiatów cienia” i „blasku rzeki”, lecz wypowiadane w izolacji, przywodzi na myśl 
starogreckie okrzyki rytualne, litanie z anaforą „o!”, antyfony do Magnificat. krót-
ko mówiąc: obiecuje relację komunikacyjną z nadadresatem.

kim jest ów nadadresat – nie zostało przez Hartwig wysłowione. nie ma przecież 
innych wersów, które ujawniłyby jego imię 59.

57 cz. M i ł o s z, to. kraków 2000, s. 18–21. Przedruk w: cz. M i ł o s z, Wiersze wszystkie. Wyd. 2, 
uzup. kraków 2015, s. 1174–1177. 

58 dziękuję anonimowemu recenzentowi „Pamiętnika Literackiego” za skierowanie mojej uwagi na 
argument z poezji Miłosza.

59 czytelnicy wyczuwający sakralną wymowę tego chwytu, zgodzą się zapewne, że do utworu można 
odnieść opinię, wyrażoną przez M. F l a k o w i c z - s z c z y r b ę  w książce Dowód na istnienie. Poezja 
Julii Hartwig wobec egzystencji i sztuki (Warszawa 2014, s. 328): „prawdziwa afirmacja bytu łączy 
się z postawą religijną, która [...] pozwala [...] dostrzec niezwykłą urodę świata, poszukiwać sacrum, 
przede wszystkim w »cudowności« natury, by rzec »o, jakże cudowny czysty odnowiony dzień!« 
(Letni poranek)”.
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a b s t r a c t

WitoLd sadoWski University of Warsaw

a sHort History oF “o!” (aroUnd jULia HartWig’s PoeM)

the paper presents the main evolutionary stages of the exclamation “o!” in european poetry from 
antiquity to modern times. a pretext for the research is julia Hartwig’s poem “o!” in which “o” is both 
an initial element of the proper text and the sole word in the title. However, the article can also be read 
otherwise, in which case the analysis of Hartwig’s O! is considered as the main topic whereas the rep-
ertoire of meanings and functions of “o”, as preserved in the literary tradition, serves as its pre-text. 
semantic variants of “o!” in greek and Latin literature are also indicated and seen as variants derived 
from a division into two functions, namely an appeal to the addressee, and an appeal to the super-
addressee. next follows an outline of a process through which autonomy from national languages was 
granted to “o!,” thanks to which the word became an international lexeme of poetic language. the il-
lustrative material is taken from english, French, german, italian, Polish, and Provençal literatures.
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2.  m a t e r i a ł y   i   n o t a t k i

Pamiętnik Literacki CiX, 2018, z. 3, PL iSSn 0031-0514

Doi:10.18318/pl.2018.3.10

GraŻyna PaWLak instytut Badań Literackich Pan, Warszawa

nieZnane Fakty Z BioGraFii Jana ParanDoWSkieGo

Jan Parandowski przyszedł na świat 11 V 1895 1 we Lwowie, przy ulicy Batore- 
go 30 2. W księgach metrykalnych Cerkwi Wołoskiej za 1895 rok widnieje nota mó- 
wiąca o urodzonym 11 V, a 12 V wpisanym do księgi chłopcu wyznania katolickiego, 
dwojga imion: Joannes athanasium, z nieznanego ojca („illegitimi”) 3; matka: Julia 
Parandowska, córka Józefa i anny Parandowskich z mościsk; dziecko ochrzczone 
i pobłogosławione przez konstantyna Sawrymowicza; rodzice chrzestni: Jan Leńko, 
właściciel realności, i maria Bartoszewska, żona Grzegorza 4; poród przyjęła maria 
Lewicka 5. 

niełatwo znaleźć odpowiedź na pytanie, kim byli rodzice Parandowskiego. na 
przełomie wieków księgi adresowe miast dawnej Galicji rejestrowały w swoich spi-
sach wyłącznie obywateli o odpowiednio wysokim cenzusie majątkowym lub wy-
kształceniu 6. należeli do nich m.in. właściciele firm, nieruchomości, zakładów 
usługowych, urzędnicy państwowi, a także profesorowie, nauczyciele, urzędnicy 
wyższej rangi itp. Duża część mieszkańców napływowych nie była uwzględniana 
w takich rejestrach. Do tej grupy należała Julia Parandowska, która z mościsk, 
gdzie najpewniej się urodziła, przyjechała do Lwowa w poszukiwaniu posady. 
Z przekazów rodzinnych wiadomo, że jako młoda kobieta znalazła zatrudnienie 
w jednej z pracowni modniarskich, czyli u tzw. modystki. niełatwo dociec, kiedy 

1 Błędną datę urodzenia, przesuwając ją na 1893 r., podają S. L a m  (Współcześni pisarze polscy. 
Literatura piękna, krytyka literacka. Warszawa [1922], s. 35), k. C z a c h o w s k i  (Obraz współ-
czesnej literatury polskiej 1884–1934. t. 3: Ekspresjonizm i neorealizm. Warszawa–Lwów 1936, 
s. 56), M. r u s z c z y c  (Niebo w płomieniach. „Płomienie” 1958, nr 3, s. 19), R. m a t u s z e w s k i 
(Contemporary Polish Writers. Warsaw 1959, s. 105) i Ž. n. t o d o r o v i ć  (Reč imaju pisci sveta 
i knjiga. Prevodilac, lektor svih stranih prevoda L. r a d o v i ć. kragujevac 1962, s. 201).

2 na przełomie XiX i XX w. pod tym adresem mieściła się Fundacja im. św. łazarza. Być może, 
właśnie tam pracowała siostra Julii Parandowskiej, która była pielęgniarką. można jedynie przy-
puszczać, że ze względu na wiek położnicy (35 lat) poród w warunkach domowych obarczony był 
zbyt dużym ryzykiem. 

3 Cerkwa Wołoska, Liber natorum 1891–1902. Centralnyj derżawnyj istorycznyj archiw Ukrajiny 
u misti Lwowi (Centralne Państwowe archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, dawne archiwum 
krajowe aktów Grodzkich i Ziemskich we Lwowie; dalej: CDiaL), fond 201, op. 4-a, spr. 6822.

4 maria Bartoszewska była matką ks. prof. Jana Bartoszewskiego i babką Jana Parandowskiego.
5 Wedle przekazów rodzinnych funkcję położnej pełniła maria Lewicka, młodsza siostra Julii Paran-

dowskiej.
6 Zob. H. k r a m a r z, Samorząd Lwowa w czasie pierwszej wojny światowej i jego rola w życiu 

miasta. kraków 1994, s. 14.
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zamieszkała w mieście nad Pełtwią, ponieważ nazwisko Parandowskiej po raz 
pierwszy pojawiło się w księgach adresowych Lwowa dopiero, gdy została ona wła-
ścicielką nieruchomości przy ulicy Domsa 5 (obecnie: Witowicza). 

Udało się odnaleźć zaledwie kilka dokumentów dotyczących matki Jana Paran-
dowskiego. Jednym z nich jest Księga zgonów (Liber mortuorum) 7 katolickiej para-
fii św. elżbiety we Lwowie, do której należeli wierni obrządku łacińskiego mieszka-
jący przy ulicy Domsa 5 8. odnotowano w owej księdze wiek zmarłej (66 lat), datę 
i przyczynę zgonu (14 X 1925, uremia) oraz dzień pochówku (16 X 1925). Z zapisu 
wynika, iż Julia Parandowska była córką Józefa i anny Parandowskich, osiadłych 
w mościskach, i zmarła z powodu choroby wywołanej upośledzeniem nerek. Doku-
menty zgromadzone w Państwowym archiwum obwodowym we Lwowie, w tym 
Księga pochowanych (Liber sepultorum), przyniosły także odpowiedź na pytanie 
o miejsce pogrzebu. na ich podstawie ustalono, że ciało Julii Parandowskiej zosta-
ło złożone w grobowcu rodziny Bartoszewskich, na Cmentarzu łyczakowskim, bez 
ujawnienia nazwiska kobiety na płycie nagrobnej 9. adnotacja w Księdze zgonów 
z 1925 roku o wieku zmarłej (66 lat) pozwala wysnuć wniosek, iż urodziła się ona 
w 1859 roku, prawdopodobnie w mościskach, tj. w małym miasteczku położonym 
nieopodal Przemyśla. inny ważny dokument to księgi metrykalne ludności wyzna-
nia katolickiego, w tym księgi konsystorskie parafii mościska z 1859 roku 10. 

W Księgach zapowiedzi w miejscu dotyczącym rodziców Julii zapisano, że za-
powiedzi wnosili narzeczeni: anna Fedyk, lat 37, obrządku greckokatolickiego, 
córka ireny Fedyk, stanu wolnego, oraz Józef Parandowski, lat 27, obrządku łaciń-
skiego, syn Wincentego Parandowskiego i agnieszki kuc. Ponadto zaznaczono, iż 
ślub został zawarty w mościskach 8 V 1859, a miejscem ceremonii była cerkiew 
greckokatolicka pod wezwaniem najświętszej marii Panny. natomiast w Księdze 
ślubów tejże cerkwi znajduje się nieco szersza informacja o obojgu narzeczonych. 
Dowiadujemy się z niej, że Józef Parandowski był rolnikiem ze wsi Sułkowszczyzna, 
anna Fedyk zaś pochodziła z Brześcian w powiecie samborskim. oboje zatem na-
leżeli do stanu włościańskiego. Funkcję świadków zaślubin pełnili także rolnicy: 
ignacy Barabak i andrzej maygier 11. W sytuacji, gdy przyszli małżonkowie należe-
li do różnych wyznań, wedle prawa zwyczajowego udzielano sakramentu małżeństwa 
w obrządku panny młodej. W księgach chrztu obrządku łacińskiego brak zapisu 
o chrzcie dziecka. można zatem domniemywać, że Julia Parandowska została 

  7 Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, Wydział archiwum.
  8 Julia Parandowska mieszkała w domu przy ulicy Domsa 5 we Lwowie w latach 1903–1925.
  9 Z Ksiąg pochowanych na Cmentarzu łyczakowskim, zgromadzonych w Derżawnom archiwi Lwiw-

s'koji oblasti Ukrajiny u Lwowi (Państwowym archiwum obwodowym Ukrainy we Lwowie; dalej: 
DaLo), wynika, iż grobowiec rodziny Bartoszewskich, oznaczony numerem 229, znajduje się w polu 
51. Pochowano w nim cztery osoby: Grzegorza Bartoszewskiego (84 lata, zm. 13 iii 1898), marię 
Bartoszewską (88 lat, zm. 29 i 1908), Jana Bartoszewskiego (69 lat, zm. 14 Xii 1920) oraz Julię 
Parandowską (66 lat, zm. 14 X 1925). Zob. Liber sepultorum. Cmentarz łyczakowski. DaLo, sygn. 
3152/1/33/22. Dane te nie zawsze okazują się precyzyjne, o czym będzie mowa dalej.

10 Księga zapowiedzi parafii Mościska za rok 1859. archiwum archidiecezji Przemyskiej (dalej: aaP), 
nr 26.

11 Zob. Liber copulatorum 1785–1901. CDiaL, fond 201-4a, op. 4-a, spr. 6929 (Księga ślubów cerkwi 
greckokatolickiej w Mościskach za rok 1859).
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ochrzczona w cerkwi greckokatolickiej 12. Zgodnie z dopuszczalną i utartą praktyką 
religijną w rodzinach wielowyznaniowych córki zazwyczaj przyjmowały sakrament 
chrztu w obrządku matki, natomiast synowie w obrządku ojca. 

Pogrzeb matki Jana Parandowskiego odbył się w obrządku łacińskim. można 
stąd wnosić, że została ona wychowana wedle tradycji religijnej ojca. W rodzinach 
wielowyznaniowych dzieci zazwyczaj chrzczono w różnych obrządkach, ale prakty-
kowano w jednym. Ponadto na terenach, na których rywalizowały ze sobą prawo-
sławie i katolicyzm, ludność obrządku greckiego nakłaniano, a niekiedy wręcz 
zmuszano, do przejścia na to pierwsze. W takich przypadkach wierni, aby zachować 
jedność z kościołem, wybierali obrządek łaciński. 

Jeszcze jedna karta została dopisana przez potomków krewnych Julii Paran-
dowskiej. otóż z relacji rodzinnych wynika, iż miała ona dwie przyrodnie siostry 
z drugiego małżeństwa ojca, marię i katarzynę 13. Prawdopodobnie matka Julii, 
anna, wcześnie zmarła i dlatego córki z obu małżeństw wychowywano w obrządku 
ojca. Wedle tej samej relacji wszystkie siostry zamieszkały razem we Lwowie, w domu 
Jana Bartoszewskiego, przy ulicy Domsa 5.

Parandowski wielokrotnie wspominał, że jako dziecko mieszkał z matką i bab-
ką we Lwowie przy ulicy Chorążczyzny 18 (obecnie: Czajkowskiego) 14. Lektura Ksiąg 
adresowych królewskiego stołecznego miasta Lwowa dostarcza pełniejszej infor-
macji. Z umieszczonych tam zapisów wynika, iż do 1902 roku pod tym adresem 
zamieszkiwał Jan Bartoszewski, kanonik greckokatolicki, ksiądz doktor, profesor 
Uniwersytetu Lwowskiego. od roku 1903 do 1920 stałym adresem księdza kano-
nika był dom przy ulicy Domsa 5. Potwierdzają to też znajdujące się w lwowskich 
zbiorach wizytówki profesora Bartoszewskiego 15. 

We wspomnieniach z okresu dzieciństwa 16, jak również w tekstach literackich, 
pisarz sugerował, że ojciec zmarł w jego wczesnym dzieciństwie, w jednym zaś 
z utworów przytacza taką oto opowieść matki: 

Urodziłeś się nad ranem, ale to się liczyło jakby wczoraj, a dziś był twój chrzest. ojciec uparł się, 

12 W CDiaL i w Lwowskim oddziale archiwum w mościskach nie udało się odnaleźć ksiąg metrykal-
nych (liber natorum) za lata 1858–1860.

13 Zob. M. B ł a h u t a, list do J. Szczepkowskiej, z 2007. nadawczyni jest wnuczką jednej z sióstr 
Julii Parandowskiej, adresatka zaś – wnuczką Jana Parandowskiego. oryginał listu w zbiorach 
J. Szczepkowskiej. relację potwierdza zachowany w zbiorach rodzinnych akt chrztu katarzyny 
Parandowskiej z r. 1878, wydany przez parafię mościska, w którym zapisano: „katarzyna, córka 
małżeństwa Józefa Parandowskiego i anny Szot, córki Stefana i eufrozyny z domu Woronow”.

14 Zob. W. S t u d e n c k i, Alchemik słowa. Rzecz o Janie Parandowskim. Cz. 1. opole 1972, s. 16. 
nieprecyzyjne są zatem informacje zawarte w książce J. S z c z e p k o w s k i e j  (Kto ty jesteś. Po-
czątek sagi rodzinnej. Warszawa 2014, s. 37), która podaje tam adres Chorążczyzny 20. omyłkę 
powtarza w wywiadach: Inna inaczej niż inni. rozmawia M. B o r k o w s k i. „tygodnik Powszechny” 
2014, nr 30, s. 59; M H, Joanna Szczepkowska odkryła sekret dziadka. „Życie na Gorąco” 2016, 
nr 21, s. 14. 

15 W doskonałym stanie zachowały się pojedyncze wizytówki z dwóch różnych adresów zamieszkania: 
jedna z ul. Chorążczyzny 18 (parter), druga z ul. Domsa 5. Zob. Lwowska narodowa naukowa 
Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka (dalej: LnnBU), Dział rękopisów, sygn. ii Lbc 132, op. 8.

16 Pierwszy biograf Parandowskiego, G. H a r j a n  (Jan Parandowski. new york 1971, s. 2) na pod-
stawie przeprowadzonych z prozaikiem wywiadów napisał: „Parandowski jest powściągliwy w roz-
mowie o ojcu, nie pamięta go, miał zaledwie dwa lata, gdy ojciec zmarł”.
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żeby ciebie zaraz chrzcić, boś mu się wydawał taki słabiutki, że bał się o twoje życie. Biedaczysko, sam 
się tak uwinął, że nie miałeś kiedy go poznać. [Z 136] 17

Wobec zebranych materiałów te sugestie należy traktować w kategoriach licen-
tia poetica. Dokumenty archiwalne 18 oraz opowieści rodzinne wskazują jednoznacz-
nie, iż ojcem Jana Parandowskiego był Jan Bartoszewski, ksiądz doktor, kanonik 
Greckokatolickiej kapituły metropolitarnej, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, 
który zmarł we Lwowie w 1920 roku, gdy pisarz ukończył 25 lat 19. 

materiały źródłowe potwierdzają również, że Julia Parandowska i jej syn miesz-
kali pod tymi samymi adresami co rodzina Jana Bartoszewskiego. matka przyszłe-
go autora Mitologii zmarła pięć lat po śmierci profesora i – jak już wspomniano – 
została pochowana na Cmentarzu łyczakowskim we Lwowie, w grobowcu rodziny 
Bartoszewskich 20. Spoczywa obok Jana Bartoszewskiego i jego rodziców, marii 
i Grzegorza Bartoszewskich. nie wydaje się możliwe, by w grobowcu wysokiej ran-
gi duchownego greckokatolickiego pochowano kobietę spoza ścisłego kręgu rodziny. 

kim zatem był ojciec pisarza? najpełniejszym źródłem informacji o Janie Bar-
toszewskim jest jego rękopiśmienny życiorys z 1888 roku, sporządzony w języku 
ukraińskim i przechowywany w zbiorach ossolineum we Lwowie 21. na kilku luźnych 
kartkach szczegółowo została omówiona droga zawodowa księdza. Z zamieszczonych 
w niej danych biograficznych wynika, iż Jan Bartoszewski urodził się we Lwowie 
18 i 1852. Początkowo nauki pobierał w lwowskiej szkole im. św. elżbiety, następ-
nie uczęszczał do ukraińskiego gimnazjum przy ulicy akademickiej 1 (obecnie: 
Prospekt Szewczenki). Studia teologiczne ukończył na Uniwersytecie Wiedeńskim, 

17 Skrótem tym odsyłam do: J. P a r a n d o w s k i, Zegar słoneczny. Warszawa 1978. Ponadto stosu-
ję następujące skróty odnoszące się do książek tego autora: L = Luźne kartki. Wrocław 1967;  
n = Niebo w płomieniach. Warszawa 1949; P = Pod zamkniętymi drzwiami czasu. Warszawa 1975; 
S = Szkice. Seria 1: Warszawa 1953; seria 2: Warszawa 1968. Cyfry arabskie po skrótach wska-
zują stronice. Cyfry rzymskie po skrócie S – numer serii.

18 kolejnym ważnym dokumentem jest Karta wpisowa do użytku Dziekanatu Uniwersytetu Lwow-
skiego, z nazwiskiem Jana Parandowskiego, gdzie w rubryce „imię i nazwisko, stan i miejsce po-
bytu ojca (opiekuna)” wpisano: „opiekun ks. dr prof. Jan Bartoszewski”. Zob. DaLo, fond 26, 
op. 15, s. 645.

19 Poza przywołanym fragmentem Parandowski nigdy nie zabierał głosu w tej sprawie. Dzieci proza-
ika na temat pochodzenia ojca wiedziały bardzo niewiele lub zgoła nic. W środowisku literackim 
krążyły rozmaite domysły, ale z rzadka pozostawiały ślad na piśmie. Jednym z nielicznych jest  
głos A. W a t a, który w liście do Cz. miłosza (z 18 i 1966), wypowiadając się o próbach „załgania 
autobiografii”, wskazywał właśnie na Parandowskiego. Uważał, iż ten „odciął się doskonale od ojca, 
Ukraińca-diaka” (Korespondencja. Wybór, oprac., przypisy, posł. A. k o w a l c z y k o w a. Cz. 1. 
Warszawa 2005, s. 426). Bliski współpracownik Parandowskiego, W. Bartoszewski, przyznał, iż 
o pochodzeniu Parandowskiego wiedział jedynie, „że jest może troszkę powiązane z Ukraińcami, 
z kościołem greckokatolickim” (W. B a r t o s z e w s k i, I. S m o l k a, A. P o m o r s k i, Mój Pen Club. 
Warszawa 2013, s. 17). Brak danych źródłowych sprawiał, że autorzy tekstów biograficznych 
skłonni byli wypełniać tę lukę, sięgając do Nieba w płomieniach, uchodzącego za powieść nasyco-
ną wątkami autobiograficznymi. Stąd zapewne w haśle słownikowym pojawiło się stwierdzenie, że 
prozaik był synem „Jana Parandowskiego, urzędnika państwowego, radcy dworu” (a. t u s z y ń s k a, 
Medaliści olimpijskich konkursów sztuki. W: B. t u s z y ń s k i, Polscy olimpijczycy XX wieku 
á1924–2002ñ. Współpr. H. k u r z y ń s k i, A. t u s z y ń s k a. Wrocław 2004, s. 434). 

20 Zob. przypis 9.
21 J. B a r t o s z e w s k i, życiorys, z 11 iii 1888. LnnBU, Dział rękopisów, sygn. ii Lbc 132, op. 8.
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pod kierunkiem znanego filologa, profesora Franza miklošiča 22. W wieku 23 lat 
otrzymał święcenia kapłańskie w obrządku greckokatolickim, a dwa lata później 
uzyskał stopień doktora teologii 23. karierę naukową i pracę dydaktyczną związał 
z Uniwersytetem Lwowskim. W latach 1879–1884 był tam adiunktem na Wydziale 
teologicznym i w tym okresie przez dwa lata (1883–1884) pełnił funkcję zastępcy 
profesora teologii pastoralnej z ukraińskim jako językiem wykładowym. W roku 1885 
został profesorem zwyczajnym tego przedmiotu. W informatorach galicyjskich już 
od 1886 roku ksiądz Bartoszewski jest wymieniany w gronie profesorów lwowskiej 
uczelni 24. Wiadomo też, iż kilkakrotnie piastował zaszczytne godności uniwersy-
teckie: na przełomie lat 1893 i 1894 pełnił obowiązki dziekana Wydziału teologicz-
nego i dwukrotnie obejmował urząd prodziekana (1896–1897 i 1911). Przez ponad 
ćwierć wieku wykładał pedagogikę dla studentów teologii obrządku greckokatolic-
kiego (1890–1918/19). W roku 1905 został kierownikiem nowo utworzonego semi-
narium homiletycznego dla alumnów greckokatolickich 25. 

równocześnie sprawował wiele godności w greckokatolickim konsystorzu me-
tropolitarnym we Lwowie. od roku 1881 wymieniany był w gronie referentów, jako 
wikary lwowskiej kapituły metropolitarnej. W 1884 został spowiednikiem grecko-
katolickiego kościoła katedralnego św. Jura, by po niespełna roku objąć stanowisko 
pierwszego kaznodziei tego kościoła. W 1895 otrzymał godność kanonika honoro-
wego greckokatolickiego konsystorza. Wkrótce został powołany na urząd radcy 
metropolitarnego sądu dla spraw małżeńskich i sądu instancyjnego (1897). od 
1900 pełnił też funkcję egzaminatora synodalnego. 

Działalność dydaktyczną rozpoczynał w szkołach lwowskich. W kręgu jego za-
interesowań, a także powinności duszpasterskich, pozostawała młodzież. W ro- 

22 Franz m i k l o š i č  (1813–1891), słoweński filozof, językoznawca i doktor praw. Profesor filologii 
słowiańskiej na Uniwersytecie Wiedeńskim. Dwukrotny dziekan Wydziału Filozoficznego oraz 
rektor tej uczelni (w roku akademickim 1853/54). Członek Wiedeńskiej akademii nauk. opracował 
gramatykę porównawczą języków słowiańskich, a także słowniki starosłowiańsko-grecko-łacińskie. 

23 We wcześniejszej literaturze przedmiotu pojawiają się różne daty uzyskania dyplomu doktora 
teologii przez J. Bartoszewskiego. rok 1879 podają B. B a r w i ń s k i  (Bartoszewski Jan. Hasło 
w: Polski słownik biograficzny. t. 1. kraków 1935, s. 328) oraz A. S z a f r a ń s k i  (Bartoszewski 
Jan. Hasło w: Encyklopedia katolicka. red. F. G r y g l e w i c z, R. ł u k a s z y k, Z. S u ł o w s k i. 
t. 2. Lublin 1976, s. 88); natomiast rok 1878 – J. k r a c i k  (Bartoszewski Jan. Hasło w: Słownik 
polskich teologów katolickich. red. H. e. W y c z a w s k i. t. 1. Warszawa 1981, s. 118). Błąd wy-
nika zapewne z faktu, iż wymienieni autorzy korzystali ze źródła pośredniego, jakim była Historia 
Uniwersytetu Lwowskiego L. F i n k l a  i  S. S t a r z y ń s k i e g o (Lwów 1894), w której taka infor-
macja pojawia się na s. 184. Za prawdziwą należy przyjąć datę 1877, zamieszczoną w odręcznym 
życiorysie samego B a r t o s z e w s k i e g o  (op. cit.), powtórzoną zaś w najnowszym ukraińskim 
opracowaniu: M. t r e z u b, Bartoszewskij Iwan Grigorowicz. „Ukrajinska żurnalistyka w imienach” 
t. 10 (2003), s. 23.

24 Zob. Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1886. Lwów 
1886, s. 323.

25 na Wydziale teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego seminarium naukowe z homiletyki przy ka-
tedrze teologii Pastoralnej wprowadzono w roku akademickim 1905/06. Zob. DaLo, fond 26, op. 8, 
spr. 255, 278. – T. D ł u g o s z, Rzut oka na dzieje lwowskiego Wydziału Teologicznego. W zb.: 
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1933. Lwów 1934, s. 18. – 
J. W o ł c z a ń s k i, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1939. 
kraków 2002, s. 7.
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ku 1876 ksiądz Bartoszewski wypełniał obowiązki zastępcy katechety w Wyższej 
Szkole realnej we Lwowie 26, a w 1884 został zatrudniony jako katecheta w iV Gim-
nazjum we Lwowie, tym samym, do którego wiele lat później posłał swojego syna 
Jana. 

Publikował głównie w języku ukraińskim. Ściśle współpracował z periodykami: 
„rus'kyj Sion” (przez pewien czas był nawet jego współredaktorem), „Hałyc'kyj Sion”, 
„Duszpastyr”, „Pedagogische Blätter”, „nywa”. W rozprawach i artykułach często 
podejmował temat wychowania dzieci i młodzieży. ogłosił także kilka zbiorów kazań 
(pasyjne, niedzielne, świąteczne, pogrzebowe i majowe). 

W dorobku naukowym profesora Bartoszewskiego znajdują się prace zarówno 
z dziedziny teologicznej, jak i pedagogiki: Pedahohija ruska, abo Nauka o wospyta-
niju (Pedagogika ruska, albo nauka o wychowaniu, Lwów 1891; wyd. rozszerz.: 
1909), Pastoralna teołohija (teologia pastoralna, Lwów 1902), Swjate Pys'mo Staro-
ho i Nowoho Zawita z pojasnenjamy (Pismo Święte Starego i nowego testamentu 
z objaśnieniami, t. 1–7, Lwów 1900–1908). W kwestiach teologicznych był ksiądz 
przedstawicielem nurtu racjonalistycznego, reprezentatywnego dla Wydziału teolo-
gicznego Uniwersytetu Wiedeńskiego drugiej połowy XiX wieku. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nastąpiła weryfikacja kadr urzędni-
czych i naukowych. 7 Xii 1918 profesorowie Wydziału teologicznego otrzymali 
odpis rozporządzenia ministerstwa Wyznań religijnych i oświecenia Publicznego 
(mWrioP), z 4 Xi, w sprawie objęcia władzy zwierzchniej nad Uniwersytetem Lwow-
skim przez rząd polski. W związku z tą zmianą wiceprezydent namiestnictwa we 
Lwowie polecił wszystkim urzędnikom państwowym złożenie ślubowania na wierność 
państwu polskiemu 27. W myśl tych rozporządzeń pod koniec roku akademickiego, 
30 V 1919, profesorowie Wydziału teologicznego wygłosili nową rotę przysięgi 28. 
Z grona pięciu uczonych pochodzenia ukraińskiego od aktu tego wstrzymali się: 
ks. prof. Józef komarnicki, ks. prof. tytus myszkowski, ks. dr teodozy tytus Ha-
łuszczyński oraz ks. Julian Dzerowicz. Bartoszewski był więc jedynym z tego grona, 
który nie uchylił się od przyrzeczenia 29.

We wrześniu 1919 wniósł podanie do mWrioP o przeniesienie w stan spoczyn-
ku. Zmarł w swoim rodzinnym mieście 14 Xii 1920, w wieku 68 lat 30. W pogrzebie 

26 B a r t o s z e w s k i, op. cit. 
27 Zob. Pismo wiceprezydenta Stanisława Grodzickiego do starostów i dyrektorów Policji we Lwowie 

i Krakowie, Lwów, 17 maja 1919. DaLo, fond 26, op. 8, spr. 421.
28 treść przysięgi: DaLo, fond 26, op. 5, spr. 907: „Ślubuję Państwu Polskiemu wierność i posłu-

szeństwo oraz przyrzekam, że z całą świadomością i sumiennością przestrzegać będę obowiązują-
cych ustaw i rozporządzeń, że będę wypełniał obowiązki mego urzędu bezstronnie i bezinteresow-
nie, a unikał wszystkiego, co by mogło przynieść szkodę Państwu, a ujmę stanowi, do którego 
należę”. Zob. też P. S t a c h, Wydział Teologiczny w latach 1918–1933. W zb.: Wydział Teologiczny 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1933, s. 82.

29 Zob. S t a c h, op. cit., s. 104. Za nieprawdziwe należy więc uznać informacje podawane przez Wi-
kipedię w haśle Jan Bartoszewski (http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Bartoszewski ádata dostępu: 
17 Vii 2018ñ), jakoby ks. Bartoszewski „na znak protestu przeciw polonizacji uczelni odszedł od 
pracy uniwersyteckiej”, powtarzane przez wnuczkę pisarza (S z c z e p k o w s k a, op. cit., s. 41. – Inna 
inaczej niż inni, s. 59. – M H, op. cit., s. 14).

30 Datę śmierci przyjmuję za Księgami pochowanych Cmentarza łyczkowskiego (zob. przypis 9). 
niektóre źródła podają 15 Xii 1920. Zob. S t a c h, op. cit., s. 104. – k r a c i k, op. cit., s. 117. na 
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profesora wzięli udział członkowie Senatu akademickiego i rady Wydziału teolo-
gicznego oraz studenci teologii 31. na zakończenie ceremonii żałobnej mowę poże-
gnalną wygłosił dziekan Wydziału, ks. Szczepan Szydelski 32. kilka dni później, na 
posiedzeniu Senatu akademickiego, rektor emanuel machek 33 w swoim wystąpie-
niu poświęconym zmarłemu profesorowi wspominał jego zasługi dla uniwersytetu 
i społeczności ukraińskiej, oraz podkreślał: 

Był [on] wiernym synem swej narodowości, a dla nas szczerze i życzliwie usposobiony, dlatego 
także z naszej strony otaczała śp. Zmarłego szczera życzliwość i dlatego żegnaliśmy Go ze czcią 34.

ojciec Jana Parandowskiego został pochowany w grobowcu rodzinnym na 
Cmentarzu łyczakowskim we Lwowie 35.

najwcześniejsza wzmianka o Grzegorzu Bartoszewskim, ojcu Jana Bartoszew-
skiego i dziadku prozaika, znajduje się we wspomnianym już rękopiśmiennym 
życiorysie syna, w którym nazwał on rodzica „obywatelem miasta Lwowa”, nie 
ujawniając jego profesji. Po raz drugi nazwisko Grzegorza Bartoszewskiego pojawia 
się w prasie lwowskiej – w roku jego śmierci. W zbiorach Biblioteki ossolineum 
zachowały się wycinki z ukraińskich dzienników, informujące o zgonie Grzegorza 
Bartoszewskiego, ojca profesora lwowskiego uniwersytetu, który zmarł 13 iii 1898 
we Lwowie, w wieku 86 lat. Pochowany został 15 iii 1898 na Cmentarzu łyczakow-
skim 36. Był Ukraińcem, o czym świadczą zarówno nekrologi publikowane w perio-
dykach ukraińskich, jak i tablica nagrobna, na której napisy wykuto w tym języku. 
to jedyne informacje, które udało się odnaleźć o ojcu Jana Bartoszewskiego i dziad-
ku Jana Parandowskiego. 

Literacki obraz babki autora, marii Bartoszewskiej, pojawia się na kartach 
opowiadań Zegar słoneczny i Akacja 37. Z opublikowanego na łamach „kuriera 
Lwowskiego” nekrologu wynika, iż zmarła ona 29 i 1908, przeżywszy lat 88 38. Za-

tablicy grobowca rodziny Bartoszewskich na Cmentarzu łyczakowskim we Lwowie widnieje data 
13 Xii 1920 i tę podaje także lwowskie pismo „nywa” z 1921 (z. 2, s. 58), w nekrologu J. Barto-
szewskiego.

31 Zob. S t a c h, op. cit., s. 104.
32 Uchwała Senatu akademickiego z 21 X 1918 stanowiła, iż na pogrzebie mowy wygłaszał dziekan 

fakultetu, natomiast rektor – jedynie podczas pochówku osób, które pełniły tę samą funkcję. Zob. 
Kronika uniwersytetu 1918/1919. DaLo, fond 26, op. 13, spr. 964. – W o ł c z a ń s k i, op. cit., 
s. 184.

33 emanuel m a c h e k  (1852–1930), lekarz okulista. od roku 1898 profesor okulistyki UJk; w roku 
akademickim 1921/22 rektor tej uczelni. Światowy autorytet w dziedzinie okulistyki, twórca pol-
skiego programu leczenia jaglicy. Założoną przez niego w 1898 r. Lwowską Uniwersytecką klinikę 
okulistyczną przy ul. akademickiej 11 (obecnie: Prospekt Szewczenki) zaliczano do czterech naj-
ważniejszych klinik na świecie (obok tych w Berlinie, amsterdamie i nowym Jorku). 

34 S t a c h, op. cit., s. 104.
35 Według zachowanych dokumentów (zob. przypis 9) w grobowcu rodziny Bartoszewskich pochowa-

na została również Julia Parandowska, jednak nie odnotowano jej nazwiska na kamiennej steli.
36 Zob. B a r t o s z e w s k i, op. cit.
37 Jan Parandowski wspomina, iż jego babka pochodziła z rodziny Grodzickich. niestety, nie udało 

się ustalić, czy rzeczywiście jej nazwisko rodowe brzmiało Grodzicka, czy też to wnuk obdarzył ją 
tym mianem – jednym z najbardziej szanowanych we Lwowie. 

38 Maria Bartoszewska, nekrolog. „kurier Lwowski” 1908, nr z 30 i, s. 4.
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tem ukochana babka pisarza odeszła, gdy jej wnuk miał lat 13. Została pochowa-
na w grobowcu rodzinnym na Cmentarzu łyczakowskim we Lwowie 39. 

Wedle przekazów krewnych ksiądz Jan Bartoszewski poznał Julię Parandowską 
u wspomnianej już modystki. Wnosząc z tejże relacji, Julia Parandowska była ko-
bietą „niezwykłej urody, emanującą szczególnym rodzajem szlachetności”. obie te 
informacje znajdują potwierdzenie na kartach wspomnień Parandowskiego z okre-
su dzieciństwa i młodości 40. należało więc poszukać odpowiedzi na pytanie, dla-
czego ksiądz greckokatolicki nigdy nie zalegalizował związku z matką swojego 
dziecka i z jakiego powodu jedyny syn, Jan, nie nosił nazwiska ojca. rozwiązanie 
zagadki stanowią reguły obowiązujące księży unickich. Zgodnie z Kodeksem kano-
nów Kościołów wschodnich księżom katolickim obrządku wschodniego wolno za-
kładać rodziny przed wstąpieniem do stanu duchownego lub w trakcie trwania 
diakonatu, ale przed otrzymaniem święceń kapłańskich 41. Jan Bartoszewski poznał 
Julię Parandowską zapewne już po ich uzyskaniu, co czyniło wejście w prawnie 
usankcjonowany związek małżeński niemożliwym. ich syn nie mógł więc nosić 
nazwiska Bartoszewski 42. mimo to, zgodnie z obowiązującą tradycją religijną, został 
ochrzczony według obrządku ojca – w cerkwi. Prawdopodobnie również praktykował 
reguły kościoła wschodniego, ponieważ na świadectwie ukończenia przez Paran-
dowskiego gimnazjum, w rubryce „Wyznanie”, wpisano: „greckokatolickie”. 

Ślady wspomnień z tego okresu odnaleźć można w powojennym dzienniku 
prozaika: 

W siódmym roku życia przeniosłem się na sam skraj działu wód i pierwsze zeszyty szkolne ku- 
powałem w dorzeczu Dniestru. ta wielka wędrówka odbywała się, nie licząc wozu z meblami, z pomo- 
cą tramwaju konnego, który u początku ulicy Gródeckiej brał drugą parę koni, aby ją odprząc przy 
ul. św. Józefata. [L 123]

Diariuszowe reminiscencje znajdują potwierdzenie we wpisach do ksiąg adre-

39 na steli nagrobnej (inaczej niż w Księgach pochowanych – zob. przypis 9) wyryto, iż maria Barto-
szewska przeżyła lat 90. Dekadę wcześniej, 13 iii 1898, w tym grobowcu pochowano jej męża, 
Grzegorza Bartoszewskiego, ojca Jana Bartoszewskiego.

40 Stwierdzenie to dotyczy opowiadań: Akacja, Brat z wyboru, Figliuolo. Szczególnie w opowiadaniu 
Brat z wyboru, przedrukowanym w Zegarze słonecznym pt. Powrót bajek, Parandowski opisuje 
reakcję matki na jego opowieść o zdolnym, ale bardzo biednym uczniu o imieniu Grzegorz, odda-
nym na czas nauki szkolnej pod opiekę wujostwa, nie stroniących od alkoholu. matka na drugi 
dzień udała się pod wskazany adres i, oceniwszy warunki, w jakich przebywa chłopiec, po prostu 
zabrała go do siebie. od tego momentu mieszkał on razem z Janem w jednym pokoju – przez cały 
okres nauki w gimnazjum aż do matury. niewykluczone, że chodzi o Grzegorza Piłata, ucznia 
rokrocznie klasyfikowanego na pozycji „szczególnie uzdolniony”, z którym pisarz stracił kontakt 
podczas pierwszej wojny światowej. Zob. Sprawozdania Dyrekcji C. K. IV Gimnazjum obejmujące 
lata 1906–1913. 

41 W obowiązującym księży greckokatolickich Kodeksie kanonów Kościołów wschodnich tego typu 
przypadki regulowane są przez stosowne zapisy. otóż kanon 804 stanowi: „nieważnie usiłuje za-
wrzeć małżeństwo ten, kto otrzymał święcenia”. Zob. Kodeks kanonów Kościołów wschodnich. 
Promulgowany przez Papieża Jana Pawła II. na stronie: http://diecezja.lublin.pl/kkkw/kkkw/
kan0804.html (data dostępu: 17 Vii 2018).

42 o statusie dziecka świadczy adnotacja w Liber natorum, gdzie w rubryce „Pochodzenie” przy na-
zwisku J. Parandowskiego użyto sformułowania „illegitimi”, zarezerwowanego dla dzieci urodzonych 
z tzw. nieprawego łoża, czyli nieślubnych. Zob. Cerkwa Wołoska, op. cit. 
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sowych miasta Lwowa. Wynika z nich, że w 1902 roku, gdy przyszły pisarz liczył 
sobie lat siedem, Jan Bartoszewski został właścicielem nieruchomości przy ulicy 
Domsa 5 43. rodzina opuściła dotychczasowe skromne mieszkanie przy ulicy Cho-
rążczyzny 18 i przeniosła się ze ścisłego śródmieścia na jego obrzeża, w pobliże 
greckokatolickiej katedry św. Jura. tam Jan, przez bliskich zwany pieszczotliwie 
Dunkiem, rozpoczął swoją edukację, a jej miejscem była w tamtym okresie Szkoła 
Powszechna im. Stanisława konarskiego, ulokowana w neorenesansowym budyn-
ku u zbiegu ulic Leona Sapiehy (dziś: Stepana Bandery) i Wojciecha kętrzyńskiego 
(obecnie: Jurija Fedkowycza) 44. Lata w niej spędzone nie wyróżniają się w relacjach 
prozaika niczym szczególnym – poza wspomnieniami pierwszej szkolnej nagrody 
i kary, raniącej uczniowską dumę. o swoim wyróżnieniu Parandowski pisze:

W drugiej lub trzeciej klasie szkoły powszechnej, czyli, jak się wówczas mówiło, ludowej, otrzyma-
łem w nagrodę pilności małą książeczkę w czerwonej oprawie, pt. Grzegorz z Sanoka. Była to powiastka 
budująca, w której miały się ujawnić cnoty późniejszego humanisty, zaczynającego swój żywot w ubóstwie 
i gorliwej pracy 45.

karą zaś, która na długo pozostała w pamięci małego Dunka, było uderzenie 
rózgą w dłoń. matka dowiedziała się o tym dopiero wówczas, gdy jej syn przy po-
witaniu ostentacyjnie podał dawnemu wychowawcy lewą rękę z komentarzem, że 
prawa dotąd go boli od tamtego uderzenia. W dalszej, pełnej wyrzutów, rozmowie 
z matką tak oto tłumaczył swoje zachowanie: „ale on nie tylko mnie uderzył, jesz-
cze mi nie pozwolił stanąć w szpalerze, jak przejeżdżał [Henryk] Sienkiewicz” 46. 

W roku szkolnym 1905/06, po złożeniu egzaminów do klasy i 47, Jana Paran-
dowskiego przyjęto do grona uczniów Cesarsko-królewskiego iV Gimnazjum we 

43 Jan Bartoszewski, „ks., dr, prof. Uniwersytetu”, wymieniony jest jako „właściciel realności” przy 
ul. Domsa 5 w Księdze adresowej królewskiego stołecznego miasta Lwowa (Lwów 1903).

44 W budynku tym nadal mieści się placówka edukacyjna: szkoła ogólnokształcąca nr 55.
45 J. P a r a n d o w s k i, Sanok. „Gazeta Polska” 1938, nr z 2 iX, s. 7. 
46 J. P a r a n d o w s k i, Brat z wyboru. „tygodnik Powszechny” 1952, nr 50, s. 2. W sprawie wizyty 

Sienkiewicza we Lwowie po 1900 r. pojawiają się rozbieżne informacje: w kompendium J. k r z y-
ż a n o w s k i e g o  (Henryk Sienkiewicz. Kalendarz życia i twórczości. Wyd. 3, poszerz., uzup. oprac. 
M. B o k s z c z a n i n. Warszawa 2012, s. 287), pod datą roczną 1905 znajduje się zapis: „W końcu 
kwietnia Sienkiewicz bawi w krakowie i zamierza udać się do Wisły i Lwowa”. Brak zaś informacji, 
czy wizyta ostatecznie doszła do skutku. natomiast w artykule S. F i t y  Sienkiewicz we Lwowie 
(w zb.: Literatura i jej konteksty. Prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Kłakowi. red. J. R u-
s i n, k. m a c i ą g. rzeszów 2005, s. 176) odczytać można informację, iż autor Quo vadis po raz 
ostatni odwiedził Lwów w 1900 r., goszcząc w nim przez kilka dni (29 iV – 6 V). Dla Sienkiewicza 
był to rok wyjątkowy, pisarz obchodził wtedy jubileusz 25-lecia pracy twórczej i w wielu miastach 
Polski, w tym także w stolicy Galicji, odbywały się spotkania z nim. Do Lwowa Sienkiewicz przybył 
pociągiem. Jak donosił korespondent „Gazety Lwowskiej”: „Wzdłuż całej ulicy kolejowej aż do 
ul. Gródeckiej płonęły tysiące smolnych pochodni, oblewając cały przejeżdżający orszak krwawą 
łuną. to młodzież lwowskich szkół średnich składała w ten sposób hołd największemu współczes- 
nemu pisarzowi” (Sienkiewicz we Lwowie. „Gazeta Lwowska” 1900, nr 99, s. 2). Parandowski nie 
skończył wtedy jeszcze 5 lat, we wcześniej cytowanym fragmencie wspominał zaś, że pierwsze 
zeszyty szkolne kupował w wieku lat 7. Być może, już 2 lata przedtem korzystał z jakiejś formy 
zajęć przedszkolnych? W każdym razie edukację rozpoczął bardzo szybko. 

47 W roku 1905, podobnie jak w latach wcześniejszych, egzaminy wstępne do klasy i odbywały  
się w dwóch terminach: 15 Vii i 1 iX. Zob. Sprawozdania Dyrekcji C. K. IV Gimnazjum we Lwowie 
za rok szkolny 1906, s. 45.
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Lwowie 48. Szkoła galicyjska przed pierwszą wojną światową była w pełni polska. 
kadrę nauczającą stanowili Polacy, wykształceni na uniwersytetach krajowych 
i zagranicznych, niejednokrotnie łączący pracę pedagogiczną z działalnością na-
ukową. Byli wśród nich: Jan Leciejewski, Juliusz kleiner, Stanisław maykowski, 
Jan Szczepański, Wincenty Śmiałek, Władysław Witwicki. ogromne wrażenie na 
gimnazjaliście wywarł maykowski, choć nie należał do stałych nauczycieli przyszłe-
go pisarza (poza kilkoma lekcjami na tzw. zastępstwach). Dwudziestokilkuletni 
polonista „z grzywą włosów nad jasnym czołem” (S ii 64) wyróżniał się na tle star-
szych, siwych profesorów: zawsze uśmiechnięty, skory do żartów, odnoszący się 
z przyjaźnią do młodzieży. Dodatkowo otoczony nimbem poety (drukował wiersze 
w lokalnej „Gazecie Wieczornej”), oryginalnie ubrany – w czarną pelerynę i kapelusz 
o szerokim rondzie – jednoznacznie kojarzył się ze światem młodopolskich artystów 
pióra i pędzla. młodzieńcza fascynacja nietuzinkowym profesorem znajdzie po latach 
swój dalszy ciąg w bliskiej współpracy byłego ucznia i podziwianego nauczyciela 
przy nowatorskiej serii podręczników wydawanej przez lwowskie ossolineum. 

Jeden z wychowanków szkoły wspomina ją następująco: 

Słowo „Polska” nie rozbrzmiewało [tam] tylko frazesem na „wieczorach trzech wieszczów” i na ob-
chodach trzeciomajowych, ale przenikało całą treść tej edukacji naprawdę narodowej i całe życie tej 
szkoły. Wiedza tam nabywana była obszerna i gruntowna, kto wie, czy nie gruntowniejsza niż nawet 
później w okresie niepodległości 49.

 Z lektury Sprawozdań dyrekcji C. K. IV Gimnazjum we Lwowie za poszczegól-
ne lata wynika, że przynależność placówki do monarchii habsburskiej była w grun-
cie rzeczy fasadowa, sprowadzała się do wypełniania zobowiązań formalnych, do 
których zaliczał się udział młodzieży wraz z gronem nauczycielskim w nabożeństwach 
z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, z nieodłącznym hymnem pań-
stwowym, oraz w uroczystej, dorocznej liturgii mszy świętej odprawianej w dniach 
imienin cesarza Franciszka Józefa i cesarzowej elżbiety, a także w kolejne roczni-
ce jej tragicznej śmierci. Znacznie częściej młodzież uczestniczyła w ceremoniach 
o charakterze patriotycznym, np. w nabożeństwach żałobnych za poległych boha-
terów powstania listopadowego; w obchodach rocznicy uchwalenia konstytucji 
3 maja; w odsłonięciu pomnika adama mickiewicza we Lwowie; w dorocznych 
wieczorkach ku czci trzech wieszczów: mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zyg-
munta krasińskiego, czy też w okolicznościowych akademiach związanych z okrą-
głymi rocznicami urodzin lub śmierci wielkich Polaków. 

Było to gimnazjum męskie o profilu klasycznym, nauczające łaciny i greki, 
które uzupełniały języki nowożytne, polski i niemiecki, oraz przedmioty tzw. realne. 

48 iV Gimnazjum we Lwowie powstało z wydzielenia w iii Gimnazjum im. Franciszka Józefa 12 klas 
sekcji bernardyńskiej, z polskim językiem nauczania. Działalność rozpoczęło w roku szkolnym 
1879/80 w zabudowaniach klasztornych ojców bernardynów oraz w sąsiadującej z tymi zabudo-
waniami kamienicy przy ul. łyczakowskiej 1/3. W roku szkolnym 1889/90 placówka otrzymała 
własny gmach, przy ul. nikorowicza 2 (obecnie: Profesorska), w pobliżu Szkoły Politechnicznej 
i kościoła św. marii magdaleny. od kwietnia 1919 na patrona zakładu wybrano J. Długosza – jako 
wzór wychowawcy świadomego powierzonej mu misji. odtąd szkoła oficjalnie przyjęła nazwę 
iV Gimnazjum im. Jana Długosza.

49 I. W i e n i e w s k i, Kalejdoskop wspomnień. Przedm. W. t a r n a w s k i. Londyn 1970, s. 15.
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taki charakter szkoły podkreślony został przez usytuowanie ogromnego posągu 
Homera w wielkim przedsionku po prawej stronie. Wszyscy przekraczający progi 
placówki spoglądali w oblicze autora najważniejszych eposów starożytności. W pa-
mięci Parandowskiego zachował się unikatowy wystrój wnętrza, którego punktem 
centralnym była, rozciągająca się wzdłuż schodów, galeria pocztu królów polskich 
(S ii 20). Do przedmiotów realnych zaliczano: religię, historię, geografię, matema-
tykę, przyrodę, fizykę, chemię, propedeutykę filozoficzną oraz gimnastykę. Lekcje 
tej ostatniej obowiązywały uczniów wszystkich klas w liczbie 2 godzin tygodniowo. 
Ponadto w klasie i do zajęć obligatoryjnych włączano kaligrafię (w liczbie 1 godziny 
tygodniowo) oraz rysunki (2 godziny). 

Przedmioty te stanowiły podstawę wykształcenia ogólnego. Dodatkowo szkoła 
prowadziła szereg zajęć nadobowiązkowych, takich jak stenografia (na lekcje z tego 
przedmiotu Parandowski także uczęszczał áZ 172ñ), języki: angielski, francuski, 
niemiecki, ukraiński (zwany ruskim), śpiew, a dla pragnących rozwijać zdolności 
artystyczne – wspomniane kaligrafia i rysunki. Szczególnie wiele uwagi poświęcano 
nauce nowożytnych języków obcych, na którą przeznaczano od 4 do 5 godzin ty-
godniowo (dla co najmniej dwóch wybranych języków). od absolwentów wymagano 
umiejętności swobodnego posługiwania się tymi językami zarówno w mowie, jak 
i w piśmie. tendencja do stawiania na pierwszym miejscu nauczania nowożytnych 
języków obcych była charakterystyczna dla wszystkich gimnazjów klasycznych 
działających na terenie Galicji. Dbano też o poszerzanie zakresu wiedzy uczniów 
poprzez tworzenie rozmaitych kółek zainteresowań. 

łaciny uczono przez 8 lat po 6 godzin tygodniowo w klasach i–Vi, zatem jej 
poznawanie uczeń rozpoczynał już w 10 roku życia. W dwóch ostatnich latach, 
czyli w klasach Vii i Viii, liczbę godzin zmniejszano do 5. Język grecki młodzież 
gimnazjalna zgłębiała przez 6 lat, od klasy iii do Viii, w wymiarze 4 i 5 godzin ty-
godniowo (4 godziny w klasach iV i Vi, 5 godzin w klasach pozostałych) 50. W tygo-
dniu lekcje obowiązkowe wypełniały chłopcom od 27 do 31 godzin. Pozostałą część 
czasu wolnego mogli oni przeznaczyć na zajęcia dodatkowe oferowane przez pla-
cówkę.

Gimnazjaliści klas wyższych czytali oraz omawiali dzieła autorów staro- i no-
wożytnych w językach oryginałów. Lektury szkolne obejmowały mowy Cycerona, 
duży wybór dzieł poetyckich doby augustowskiej, urywki tekstów Liwiusza, tacyta, 
wybrane tragedie greckie, pisma ksenofonta, rozprawy Platona, a także niektóre 
księgi z poematów Homerowskich. 

Wiedzę nabywaną w galicyjskich gimnazjach, obszerną i gruntowną, szczegól-
nie w zakresie humanistyki, cechował szeroko rozumiany uniwersalizm. „nic dziw-
nego” – pisał wieloletni dyrektor gimnazjum Parandowskiego – „że z tak wszech-
stronnie założonej szkoły wychodził nasz wychowanek uzdolniony do podjęcia 
wszelkich zadań, jakie nań życie nakładało” 51. 

o wyborze miejsca edukacji przyszłego prozaika zdecydował zapewne jego ojciec, 

50 Zob. Plan nauki. W: Sprawozdania Dyrekcji C. K. IV Gimnazjum we Lwowie obejmujące lata 
1906–1913.

51 W. Ś m i a ł e k, Pół wieku pracy naukowo-wychowawczej. W: Księga pamiątkowa 50-lecia Gimna-
zjum im. Jana Długosza we Lwowie. red. W. k u c h a r s k i. Lwów 1928, s. 4.
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który w roku szkolnym 1882/83 pełnił w iV Gimnazjum obowiązki zastępcy kate-
chety religii greckokatolickiej, a rok później był zatrudniony jako katecheta 52. miał 
więc sposobność, by szczegółowo zapoznać się z programem instytucji, ocenić 
poziom intelektualny kadry nauczającej oraz dowiedzieć się, jakie cele wyznaczała 
sobie placówka, powołana zaledwie 4 lata wcześniej. Sam gruntownie wykształco-
ny, duchowny pragnął zapewne tego samego dla swojego jedynego syna, wykazu-
jącego duże zdolności. W chwili wybierania dlań szkoły był już profesorem na 
Wydziale teologicznym Uniwersytetu Lwowskiego oraz pełnił funkcję egzaminato-
ra synodalnego w Greckokatolickim metropolitarnym konsystorzu Lwowskim. miał 
zatem wystarczającą wiedzę o działających w mieście placówkach, a także możli-
wości finansowe, które pozwalały posłać potomka do każdej z nich 53. Sam w mło-
dości zaznał skromnego życia 54, pragnął więc zapewnić swojemu dziecku łatwiejszy 
start w dorosłość. Własne zatem doświadczenia determinowały wybór. Bartoszew-
ski postawił na rozległą i solidną edukację jedynaka, a iV Gimnazjum zaliczane 
było do najlepszych we Lwowie. 

4 iX 1905 10-letni Dunek uroczystym nabożeństwem w kościele parafialnym 
pod wezwaniem św. marii magdaleny rozpoczął 8-letnią naukę w iV Gimnazjum we 
Lwowie. Ubrany w granatową bluzę z aksamitnymi wyłogami, szare spodnie i gra-
natowe pończochy, sukienną czapkę rogatywkę koloru granatowego, z aksamitnym 
granatowym otokiem, błyszczącym daszkiem oraz srebrną literą „G” i z numerem 
gimnazjum – „iV” 55, codziennie pokonywał niewielki odcinek dzielący jego dom od 
budynku szkoły, usytuowanego przy ulicy nikorowicza 2 (obecnie: Profesorska). 
Spotkał tam – jak już wspomniano – znakomite grono pedagogów. Dyrektorem był 
radca szkolny, doktor filologii karol Petelenz 56, powołany na to stanowisko w roku 
szkolnym 1904/05. W roku następnym przeszedł w stan spoczynku, by otworzyć 
własną placówkę edukacyjną, czerpiącą z wzorców angielskich 57. Drugim i ostatnim 
dyrektorem gimnazjum za czasów szkolnych Parandowskiego był (wzmiankowany 
wcześniej) doktor Śmiałek 58, znakomity pedagog oraz filolog o wysokiej kulturze 

52 Zob. W. k u c h a r s k i, Przegląd historyczny 50-lecia Gimnazjum IV im. Jana Długosza we Lwowie. 
W zb.: jw., s. 49.

53 opłata szkolna za ucznia, którą należało uiścić w pierwszych 6 tygodniach półrocza, wynosiła 
40 koron. Ponadto uczeń winien był złożyć przy wpisie 2 korony jako datek na zbiory naukowe 
oraz 1 koronę na cele zabaw szkolnych, uczniowie nowo wstępujący do Zakładu wnosili zaś opła-
tę wstępną w kwocie 4 koron, 20 halerzy. Zob. Sprawozdania Dyrekcji C. K. IV Gimnazjum we 
Lwowie za rok szkolny 1910, s. 130.

54 o tym fakcie świadczą podania do rady Wydziału teologicznego o zaliczkę w kwocie 200 zł, rozło-
żoną na spłaty w 20 miesięcznych ratach. Zob. Pismo Jana Bartoszewskiego z 9 maja 1888 r. DaLo, 
fond 26, op. 5, spr. 71.

55 Zob. P a r a n d o w s k i, Brat z wyboru, s. 1–2.
56 karol P e t e l e n z  (1847–1930), doktor filologii, dyrektor szkół w Sanoku, Stryju i we Lwowie. 

autor podręczników do nauki języka niemieckiego. Członek komisji dla Historii oświaty w Polsce 
w akademii Umiejętności w krakowie. Zastępca Przewodniczącego Szkolnej rady okręgowej we 
Lwowie. twórca prywatnego Gimnazjum męskiego im. adama mickiewicza we Lwowie. 

57 Chodzi o prywatne Gimnazjum męskie im. adama mickiewicza, typu humanistycznego, którego 
właścicielem był karol Petelenz. Szkoła działała w latach 1906–1919. Uczęszczała do niej zamożna 
młodzież. Wśród innych gimnazjalistów grono to nie cieszyło się sympatią, a od inicjałów na czap-
kach, „am”, złośliwie nazywano je „akademią matołków”.

58 Wincenty Ś m i a ł e k  (1863–1943), filolog klasyczny. od roku 1899 nauczyciel gimnazjalny w szko-
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literackiej. „Jako dyrektor nad wszystko umiłowanej przez siebie szkoły podniósł 
ją na wyżyny największego rozwoju w całej jej historii” – pisał po jego śmierci Wik-
tor Hahn 59. to za kadencji Śmiałka przeżywał przyszły autor Mitologii swoje pierw-
sze fascynacje naukowe i porażki, w tym również zagrożenie karnym wydaleniem 
w klasie Vi. W murach owej szkoły poznał też wspomnianego już Witwickiego, 
doktora filozofii, nauczającego – z woli Petelenza – pierwszoklasistów matematyki. 
Po wielu latach stało się to tematem żartobliwych uwag, wymienianych między 
byłym uczniem a dawnym mistrzem, na temat dyrektora i jego zaskakujących 
decyzji. Pierwszy rok w iV Gimnazjum zakończył Parandowski ze stopniem celują-
cym 60. 

następne lata edukacji nadal pozwalały mu osiągać stopień pierwszy w klasy-
fikacjach. Wyjątek stanowiła tylko klasa Vi. Wówczas to, za sprawą nauczyciela 
języka greckiego, Władysława Bojarskiego, Parandowski został zakwalifikowany do 
egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu. W sprawozdaniach dyrekcji za 1911 rok 
nazwisko Parandowskiego nie pojawia się w wykazie uczniów klasyfikowanych. 
Zapewne znalazło się w grupie gimnazjalistów „przeznaczonych do egzaminu po-
prawkowego”, jednak w dokumentach szkolnych personaliów tej grupy uczniów 
nie ujawniano 61. Wspominając ową historię po bez mała ćwierć wieku, autor Mito-
logii wyznał: 

tej przygodzie zawdzięczam znajomość języka greckiego, którego podstawy zdobyłem wówczas za 
cenę wakacji. odtąd znów szedłem w górę, w ósmej klasie należałem do najlepszych uczniów 62.

Wobec owego sprawcy swoich kłopotów, w gwarze uczniowskiej określanego 
mianem Doksa, który całe życie uczył greki i stenografii, zachował Parandowski 
szczególny sentyment. tym większy, gdy okazało się – w trakcie przygodnego spo-
tkania w lwowskiej kawiarni – że Bojarskiemu nigdy nie było dane odwiedzić wy-
marzonej Grecji. Stary nauczyciel po latach z niekłamanym zachwytem słuchał 
opowieści dawnego ucznia o niepowtarzalnym blasku słońca Hellady 63. 

nie zostały jeszcze wspomniane wszystkie kłopoty, jakich doświadczał Paran-
dowski na dwa lata przed ukończeniem gimnazjum. Poważniejszy w skutkach 
okazał się kolejny „występek”, w którego wyniku przyszły pisarz został zawieszony 
w prawach ucznia i wyłącznie zabiegom najbliższych zawdzięczał pozostanie w szko-
le. rzecz dotyczyła drobnego z pozoru przewinienia. otóż 27 iV 1911 upublicznio-

łach lwowskich. W latach 1907–1929 dyrektor iV Gimnazjum im. Jana Długosza we Lwowie; 
członek tamtejszego towarzystwa Filologicznego oraz Polskiego Związku Historyków Sztuki w kra-
kowie. Współpracownik Polskiej akademii Umiejętności w krakowie. 

59 W. H a h n, Wincenty Śmiałek. „Pamiętnik Literacki” 1946, z. 3/4, s. 392. opinię tę potwierdziła 
J. ł u k a s z e w s k a - H a b e r k o w a  (Śmiałek Wincenty. Hasło w: Polski słownik biograficzny. 
t. 51/1. kraków 2016, s. 56).

60 Zob. Sprawozdania Dyrekcji C. K. IV Gimnazjum we Lwowie za rok szkolny 1906, s. 45.
61 Zob. Sprawozdania Dyrekcji C. K. IV Gimnazjum we Lwowie za rok szkolny 1911, s. 94.
62 Jak się uczyli współcześni, wybitni pisarze polscy. Jan Parandowski. „Wiadomości Literackie” 1936, 

nr 11, s. 7.
63 Parandowski sportretował swojego profesora w opowiadaniu Doksa, zamieszczonym w zbiorze 

Zegar słoneczny. W. B o j a r s k i  jest także autorem pierwszego Podręcznika stenografii polskiej. 
Według systemu Gabelsbergera–Polińskiego (Lwów 1909).
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no obwieszczenie władz królewskiego stołecznego miasta Lwowa, zabraniające – pod 
karą administracyjną – właścicielom szynków, restauracji, kawiarni, cukierni, 
bufetów itp. przyjmować w lokalach młodzież szkolną. o obowiązku przestrzegania 
powyższego zarządzenia informowała rada Szkolna krajowa specjalnym pismem 
z 4 V 1911 64. nietrudno sobie wyobrazić, jak młodzież na to zarządzenie zareago-
wała. Lokale, owoc zakazany, stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania. 
obecność uczniów w takich miejscach nauczyciele traktowali jako poważne wykro-
czenie przeciw dyscyplinie, a na winowajców czekały surowe kary, włącznie z rele-
gowaniem ze szkoły. Winnym złamania tego właśnie zakazu i ofiarą wynikających 
stąd problemów stał się 16-letni wówczas Parandowski. Po raz pierwszy w życiu 
przekroczył próg kawiarni, a już następnego dnia wieść o tym dotarła do dyrektora. 
Wezwany do gabinetu młodzieniec usłyszał: „nie szanujesz munduru... nie szanu-
jesz gimnazjum... nie jesteś godny być tu dłużej” (Z 206). Jednak przygoda owa 
zakończyła się dla Parandowskiego pomyślnie. Wiele lat później opisał on ją w opo-
wiadaniu Mona Lisa. Wynika z niego, iż pozostanie w szkole zawdzięczał interwen-
cji matki u dyrektora placówki 65. 

W następnym roku szkolnym, już jako uczeń klasy Vii, włączył się w prace 
gimnazjalnego kółka literackiego. Dla jego słuchaczy wygłosił swoje pierwsze refe-
raty: Liceum wołyńskie w Krzemieńcu, Dziady wileńskie i Filozofia Mickiewicza, 
odnotowane w dorocznych sprawozdaniach szkoły 66. można jedynie przypuszczać, 
że odbyło się to w czytelni, jak bowiem wspominał niewiele starszy od Parandow-
skiego uczeń tego samego gimnazjum: 

każda niemal szkoła [na terenie Galicji] posiadała taką czytelnię. Jeśli profesor opiekujący się 
z ramienia szkoły taką czytelnią był postępowy, to czytelnia stawała się terenem dyskusji na tematy 
literackie, społeczne, polityczne i artystyczne 67. 

Wstęp na takie spotkania miała także młodzież z innych szkół. tytułem wyja-
śnienia należy dodać, że jednym z opiekunów czytelni w gimnazjum przy nikoro-

64 Zob. Sprawozdania Dyrekcji C. K. IV Gimnazjum we Lwowie za rok szkolny 1911, s. 52.
65 Czy w istocie była to interwencja matki, gospodyni domowej, która w rozmowie z dyrektorem nie 

mogła dysponować bogatym zasobem argumentów? może jednak należy uważniej przyjrzeć się 
passusowi z Nieba w płomieniach zawierającemu opis dnia, w którym szkołę odwiedza ojciec teo-
fila Grodzickiego, radca dworu albin Grodzicki, by bronić syna przed relegowaniem z gimnazjum: 
„Było wpół do pierwszej. Zakład trwał w tępej ciszy, jaka poprzedza zakończenie ostatniej godziny. 
Grodzicki rozejrzał się po pustych korytarzach i podniósł wzrok ku schodom prowadzącym na 
drugie piętro, gdzie po smudze światła z południowych okien wędrowały ruchliwe pyłki kurzu. Znał 
smak tej pory dnia, suchy i cierpki, jak kredy, znał jej zapach metaliczny, jak atramentu, czuł ją 
w dotyku, gdy wszystko wydaje się szorstkie, a palce niecierpliwie skubią pod ławką rzemień, 
którym za chwilę obwiąże się książki i kajety, aby je zanieść do domu. Serce ścisnęło mu się na 
myśl, że miałaby to być dla teofila ostatnia godzina w tych murach, i postanowił go ratować za 
wszelką cenę” (n 154). Do rozmowy z dyrektorem placówki albin staje więc jak równy z równym, 
z potyczki z księdzem także wychodzi zwycięsko. Zna swoją wartość i jest partnerem w dyskusji, 
doskonale zorientowanym w obowiązujących zasadach. Czy nie tak mogło przebiegać spotkanie 
dawnego katechety, obecnie: profesora uniwersytetu, J. Bartoszewskiego, występującego w roli 
obrońcy syna, z dyrektorem Gimnazjum?

66 Zob. Sprawozdania Dyrekcji C. K. IV Gimnazjum we Lwowie za rok szkolny 1912, s. 114.
67 E. S e m i l, Przed drugą wojną była pierwsza. Wspomnienia uczestnika rewolucji. Warszawa 1965, 

s. 35.
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wicza był młody wówczas polonista, dawny wychowanek placówki i późniejszy 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego – wspomniany już kleiner. 

W iV Gimnazjum dużą wagę przykładano do kultywowania pamięci o wielkich 
Polakach i o wydarzeniach istotnych dla narodu. W Kronice zakładu dołączonej do 
rocznych Sprawozdań dyrekcji C. K. IV Gimnazjum we Lwowie znaleźć można in-
formacje o rozmaitych uroczystościach, w których obowiązkowo brali udział ucznio-
wie. Są w niej zapisy o uczestnictwie młodzieży w ostatniej drodze marii konopnic-
kiej (11 X 1910), w spotkaniach upamiętniających życie i twórczość Fryderyka 
Chopina (13 Xi 1911) czy w jubileuszowych obchodach setnej rocznicy urodzin 
krasińskiego (9 iii 1912). tego typu działania, inicjowane i utrwalane przez szkołę, 
niewątpliwie wpływały na rozbudzanie zainteresowań uczniów. niewykluczone, że 
ich refleksem jest, zamieszczona na łamach „Polskiego Uniwersum” (1912, nr 6), 
rozprawa Znaczenie narodowych wieszczów, którą Parandowski napisał, będąc 
w ostatniej klasie gimnazjalnej. 

o umiejętnościach językowych gimnazjalisty Parandowskiego świadczy fakt, iż 
czuł się on na tyle swobodnie, by w klasie Vii przystąpić do tłumaczenia Ideen zur 
Philosophie der Geschichte der Menschheit Johanna Gottfrieda Herdera oraz jedne-
go z tekstów arthura Schopenhauera – dialogu poświęconego religii. Lecz praca 
translatorska nie zaprzątała uwagi młodzieńca tak dalece, by zechciał on ją kon-
tynuować. W jednym ze szkiców już u schyłku życia wspominał:

Zacząłem tłumaczyć jeszcze w gimnazjum, ale potem poniechałem i widzę jeszcze zeszyt do połowy 
zapisany, który latami wałęsał się wśród papierów w moim biurku, póki się nie rozsypał garstką popio-
łów, gdy rodacy Herdera spalili moje mieszkanie. [P 74]

Dla ucznia zainteresowanego literaturą 1912 rok miał szczególne znaczenie. 
Przynosił dwie ważne dla świata kultury rocznice: 100-lecie urodzin krasińskiego 
i 200-lecie urodzin Jeana-Jacques’a rousseau. W związku z jubileuszem autora 
Nie-Boskiej komedii pojawił się na łamach lwowskiego dziennika „Przegląd” cykl 
artykułów pióra Parandowskiego poświęconych polskiemu romantykowi 68. tę pu-
blikację należy traktować jako udokumentowany debiut pisarski 69. Według wspo-
mnień samego autora nie był to wszakże jego pierwszy tekst ogłoszony drukiem. 
Gimnazjalista miał już za sobą dawniejsze próby literackie, za które jako uczeń był 
wynagradzany biletami do teatru, a na wakacje otrzymywał kartę kolejową na 
bezpłatny przejazd pierwszą klasą przez całą monarchię austro-węgierską, od Lwo-
wa do triestu 70. Swoje ówczesne umiejętności literackie oceniał po latach z właści-
wym sobie humorem:

Byłem nieposkromionym grafomanem. Zacząłem od epiki, pisałem poemat, którego akcja toczyła 

68 J. P a r a n d o w s k i, Zygmunt Krasiński. „Przegląd” 1912, nry 46–49.
69 rok 1912 jako datę debiutu podaje Parandowski w opatrzonej własnoręcznym podpisem Ankiecie 

członkowskiej Związku Literatów Polskich z 1 iii 1952. Zob. Teczka osobowa „Jan. Parandowski”. 
Biblioteka Donacji Pisarzy Polskich w Domu Literatury, nr inw. 1853. 

70 niewykluczone, że były to honoraria za teksty publikowane w 1912 r. na łamach „Polskiego Uni-
wersum” (Znaczenie narodowych wieszczów), i „Przeglądu” (Zygmunt Krasiński oraz Tragicy 
greccy). Poza wspomnianymi artykułami, mimo szerokiej kwerendy, innych sygnowanych tekstów 
Parandowskiego nie udało się odnaleźć. 
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się na Borneo, wśród szczepu Dajaków. Bohaterowi dałem imię Sfodra, biorąc je po prostu ze słownika 
greckiego; jest to przysłówek, znaczy: ‘gwałtownie, namiętnie’... Gdyby zachowały się te wszystkie kart-
ki i świstki, na których kropiłem swoje trzynastozgłoskowce, zebrałaby się całość o rozmiarach Maha-
bharaty. każdy poeta czytany w szkole, każdy utwór „wpływał” na mnie natychmiast: pisałem liryki, 
dramaty, ballady, sielanki, bajki, nawet gawędy w guście [Wincentego] Pola. Jeden z zeszytów tych 
wierszy ocalał, jeśli zajrzeć do niego – ciarki człowieka przechodzą. Lecz wśród kolegów uchodziłem za 
poetę i cieszyłem się u nich pewnym szacunkiem. Zawdzięczałem to podstępowi, który niejednego gra-
fomana ratował z opresji: pisałem bałamutnie, z pozorami „głębi” 71.

owe pierwociny literackie nie przetrwały próby czasu, ich ślady można odnaleźć 
wyłącznie w szkicu Moje początki literackie: 

ani jeden wiersz nie ocalał. Przyszła pora na inne, może lepsze, a może tylko bardziej dostosowane 
do smaku naszych czasów, dość, że zdobyły mi [one] w całym czwartym gimnazjum trwałą reputację 
poety. [S i 12] 

Po opublikowaniu cyklu artykułów o krasińskim redaktor lwowskiego „Prze-
glądu”, Ludwik masłowski 72, zamówił u Parandowskiego podobne opracowanie 
z okazji przypadającej w tym samym roku 200 rocznicy urodzin rousseau. Propo-
zycja, aczkolwiek wielce zaszczytna, wywołała popłoch młodego pisarza. Perspek-
tywa łączenia nauki szkolnej ze studiowaniem dzieł francuskiego myśliciela ryso-
wała się niezbyt zachęcająco. W przypadku szkiców o krasińskim zadanie okazało 
się nieco łatwiejsze, ponieważ jego dzieła należały do kanonu lektur szkolnych, 
natomiast twórczość autora Umowy społecznej daleko wykraczała poza zakres 
wiedzy gimnazjalisty. niepodobna było jednak odmówić. Co ciekawe, redaktor pe-
riodyku nie zdawał sobie sprawy, że autor felietonów jest jeszcze uczniem. młody 
zaś człowiek nie miał odwagi pojawić się w redakcji w gimnazjalnym mundurku. 
Doskonałego rozwiązania w tej sytuacji dostarczyła poczta, dzięki której Parandow-
ski mógł przesyłać teksty bez konieczności osobistego stawiania się w siedzibie 
„Przeglądu”. nieocenioną pomocą w pracy okazały się zasobne zbiory ossolineum. 
Czytelnia lwowskiej książnicy była miejscem, gdzie przyszły autor Mitologii sumien-
nie studiował dzieła genewskiego filozofa. W stosunkowo krótkim czasie powstała 
rozprawka Rousseau. Szkic literacko-filozoficzny. musiała zyskać niemałe uznanie 
w oczach redaktora pisma, gdyż zdecydował się on wydrukować ją na pierwszej 
stronie, w kilkunastu kolejnych numerach dziennika 73. 

Po zaledwie paru miesiącach tekst wydano w postaci „osobnej odbitki z »Prze-
glądu«”. Co do użycia tej formuły, miał Parandowski zastrzeżenia. Po latach wyzna-
wał: „Do dziś nie wiem, czy szkic miał prawo tak się nazywać, nie był bowiem 
wzięty ze składu gazety, ale na nowo złożony i odbity u Szyjkowskiego na [ulicy] 
Zimorowica” 74.

Była to pierwsza książka Parandowskiego. Ukazała się wiosną 1913, na kilka 

71 Jak się uczyli współcześni, wybitni pisarze polscy. Jan Parandowski, s. 7.
72 Ludwik m a s ł o w s k i  (1847–1928), publicysta, tłumacz, redaktor. Weteran powstania stycznio-

wego. Studiował medycynę i nauki przyrodnicze w Paryżu. Po powrocie do Polski podjął działalność 
wydawniczą we Lwowie. tłumacz prac Ch. Darwina (O pochodzeniu człowieka, Dobór płciowy). Był 
pierwszym redaktorem „kuriera Lwowskiego” oraz lwowskiego dziennika „Przegląd” (1912–1914). 

73 „Przegląd” 1912, nry 260–278.
74 J. P a r a n d o w s k i, Juvenilia. Warszawa 1960, s. 10–11.
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tygodni przed maturą. W jego karierze pisarskiej miała szczególną rangę – stano-
wiła pierwszą pozycję samoistną wydawniczo i, co ważniejsze, powstała na specjal-
ne zamówienie, złożone bardzo młodemu przecież człowiekowi. na kilkudziesięciu 
stronicach debiutant zdołał przedstawić barwny portret genewskiego myśliciela 
i główne kierunki jego zainteresowań. Już od chwili powstania szkicu Parandowski 
cenił tę pracę dość wysoko. nawet po wielu latach wyraźnie pamiętał wzruszenie, 
jakie ogarnęło go na widok pierwszej w życiu recenzji 75. Jej autor, Julian Sławkow-
ski, choć odnotował pewne potknięcia, pochwalił umiejętności warsztatowe Paran-
dowskiego oraz podkreślił piękno jego stylu, nazywając go wprost „poetycznym”. 
W dalszej części tekstu dodawał: 

trzeba bardzo kochać prawdę, aby o człowieku, o którym tak wielu ludzi ma wysokie wyobrażenie, 
powiedzieć, że razem ze swymi pozorami nauki był nieukiem, ze swoimi porywami do pisania powieści – 
lichym powieściopisarzem; aby to powiedzieć, trzeba mieć odwagę wystąpić przeciw zakorzenionym jak 
przesąd mniemaniom. Wielkie zrozumienie całej zagadkowej postaci genewskiego myśliciela wykazał 
autor, kreśląc żywot jego w przytoczonej rozprawie 76. 

Wedle wspomnień samego Parandowskiego jeszcze głębszym przeżyciem było 
dlań spotkanie z wydawcą:

miałem odbyć pierwszą w życiu rozmowę [...] o honorarium. Było ono umówione „w miarę rozprze-
daży” – z jowialną mglistością, właściwą [alfredowi] altenbergowi. Gdy mu teraz wyjaśniłem cel mojej 
wizyty, najpierw się zmarszczył, potem przyjrzał mi się uważnie (byłem już na uniwersytecie), przypomniał 
sobie, że ostatni raz widział mnie w mundurze z czterema złotymi paskami, zawołał: „a to heca!”, i po-
biegł na pięterko, gdzie były biura. Wodząc spojrzeniem po galeryjce zawieszonej nad księgarnią, czułem 
się jak Filon z aleksandrii na audiencji u kaliguli. altenberg wrócił po kwadransie, w najświetniejszym 
humorze. Podał mi obliczenie z rozprzedaży i sam poszedł do kasy, gdzie wypłacił mi z górą trzysta 
koron. Był to niewątpliwie cud, że taka kwota znalazła się pod ręką; jak wielki cud, zdołałem [...] zro-
zumieć dopiero w osiem lat później, gdy jako kierownik literacki firmy poznałem jej interesy, prowadzo-
ne z czarującą niefrasobliwością. [S i 14–15]

Zainteresowanie nauką wyniósł Parandowski z domu rodzinnego, w którym – 
jak można sądzić – przewodnikiem po meandrach myśli filozoficznej był dla chłop-
ca ojciec. to zapewne z jego inspiracji syn, będąc jeszcze uczniem gimnazjum, 
prenumerował periodyk „eos”, założony i redagowany przez Ludwika Ćwiklińskie-
go, ówczesnego prezesa towarzystwa Filologicznego. W ostatniej klasie angażował 
się już w prace szkolnego kółka filozoficznego i na jego forum wygłaszał referaty 
poświęcone rozmaitym nurtom tej dziedziny, w tym przedsokratykom, na podstawie 
podręcznika Historia filozofii greckiej autorstwa Stefana Pawlickiego. o dogłębnym 
przestudiowaniu książki świadczy liczba prelekcji Parandowskiego. W szczegółowych 
sprawozdaniach dyrekcji odnotowano je wszystkie – w sumie 14 77. Panująca w domu 
atmosfera szacunku dla wielowiekowej tradycji filozoficznej sprawiła, iż z czasem 
ten świat, odległy i fascynujący, stał się nieodłączną częścią osobistego doświad-
czenia przyszłego autora Mitologii. na kształtowanie się umysłowości młodzieńca 

75 Zob. ibidem, s. 14.
76 J. S ł a w k o w s k i, Parandowski Jan, „Rousseau. Szkic literacko-filozoficzny”. „książka” 1913, 

nr 12, s. 634–635.
77 Sprawozdania Dyrekcji C. K. IV Gimnazjum we Lwowie za rok szkolny 1913, s. 58. niestety, tytu-

łów prelekcji nie podano.
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niebagatelny wpływ miała zapewne zasobna biblioteka znajdująca się w domu 
rodzinnym. ozdobą owego księgozbioru było dzieło wzmiankowanego już krakow-
skiego filozofa, które po latach stało się tematem osobnego szkicu wspomnienio-
wego: 

ta książka była zawsze w naszym domu, w oszklonej szafie, i przez całe dzieciństwo patrzyłem na 
nią: tom w czarnej płóciennej oprawie ze złotymi literami na grzbiecie. kiedy umiałem je odczytać, 
okryły się nową tajemnicą: Pawlicki – Filozofia grecka. i tak z roku na rok rosłem z zagadką, która 
w niewytłumaczony sposób kusiła mnie i zatrzymywała moją uwagę. W pewien wieczór ktoś z gości przy 
kartach wymówił nazwisko: Pawlicki, ojciec Pawlicki, i przez kilka minut opowiadał o ciekawej postaci, 
znanej wszystkim w krakowie. miałem już dwanaście lat, słuchałem uważnie. [P 69]

Znaczący wpływ na gimnazjalistę wywarł też wzmiankowany wcześniej Szcze-
pański, nauczyciel języków starożytnych, który dokładał wszelkich starań, by od-
słonić uczniom piękno prozy łacińskiej. Czynił to za pośrednictwem jednego z jej 
największych twórców – Cycerona. Właśnie on przez artyzm swoich dzieł oraz ich 
ładunek kulturalny szczególnie przykuwał uwagę profesora, który z myślą 
o uczniach szkół średnich przygotował Wybór mów (1913) oraz Wybór z pism reto-
rycznych, filozoficznych i listów tego autora (1914). ambicję pedagoga stanowiło 
łączenie nauki języka z poznawaniem kultury rzymskiego antyku. Lekcje łaciny 
Szczepańskiego stawały się szkołą dialogu, w którym każdy z uczestników miał 
swój udział. tak o zajęciach odbywanych pod kierunkiem tego prowadzącego pisał 
po latach inny jego wybitny uczeń, Jan Legowicz: 

Była to koncepcja nauczania łaciny jako rozumnego wysłowiania językowego, a nie języka jako 
takiego, koncepcja, według której język jako układ znaków nie zamyka się tylko w składni czy grama-
tyce lub w formalnie poprawnej komunikatywności, ale że jest przekazywaniem nurtujących myśl treści 
i środkiem we współuczestniczeniu kulturowym ludzkości. Dlatego, ucząc się tzw. „słówek”, uczyliśmy 
się u Szczepańskiego znajomości świata starożytnego, wyrażanego w prawdzie, w jego języku, i zarazem 
otwieranego problemowo na bliską nam wówczas i w perspektywie historycznej ukazywaną rzeczywistość 
życia. koncepcja łaciny żywej i pozbawionej wyjałowiającej nudy 78. 

ten właśnie dydaktyk zaszczepił w Parandowskim miłość do Cycerona, zadając 
uczniom jako lekturę domową Sen Scypiona (Somnium Scipionis). Jak prozaik wy-
znawał po latach, wtedy właśnie „Lody prysły. W tej wizji zaświatów Cyceron prze-
mówił do mnie jak nigdy dotąd” (L 193). Później Szczepański zaprosił byłego ucznia, 
miłośnika kultury i literatury antycznej, do współpracy przy pisaniu kompendium 
Kultura klasyczna w zarysie (1931). Po prawie 50 latach na kartach dziennika 
Parandowski zanotował: 

Często wracam pamięcią do lat szkolnych i z głęboką sympatią odnajduję we wspomnieniu wiecz-
nie żywe postaci moich nauczycieli. myślę o nich z szacunkiem i wdzięcznością. Jeśli miałbym jednego 
z nich wyróżnić, sądzę, że byłby nim Jan Szczepański, który przez cztery lata, od piątej klasy gimna-
zjalnej do matury, uczył mnie łaciny, wtajemniczając jednocześnie w świat kultury klasycznej. Po latach 
spotkaliśmy się w tym właśnie świecie, opracowując wspólnie obraz kultury klasycznej, i na tej książce 
nasze dwa nazwiska są złączone. to rzadki przykład wiernego sojuszu z doskonałym nauczycielem. 
[L 268]

78 J. L e g o w i c z, Łacina w dawnej szkole. (Wspomnienie o Janie Szczepańskim). „meander” 1982, 
nr 2, s. 101.
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Do ulubionych lektur gimnazjalnych przyszłego pisarza należały też dialogi 
Platona: Eutyfron, Uczta, Fajdros, Gorgias, oraz Listy Cycerona, czytane i komen-
towane w języku oryginału. teksty ateńczyka odkrywały przed młodzieńcem ład 
i harmonię, te autorstwa rzymianina ujawniały zaś wrażliwość współczesnego 
człowieka, niwelując dzielący go od czytelnika przedział 2000 lat. Zapewne właśnie 
owe lektury sprawiły, iż w przyszłości Parandowski w swojej prozie zawsze będzie 
stosował zasadę ładu i umiaru, która stanie się cechą wyróżniającą jego pisarstwo. 
i choć nie wszystko u starożytnych budziło zachwyt gimnazjalisty, to okres „między 
świtem Grecji a zachodem rzymu” miał dla Parandowskiego zawsze szczególny 
urok. Po kilku dekadach wspominał on na łamach „meandra”: „opuszczałem [...] 
gimnazjum z głęboką namiętnością do antyku, brałem ją po prostu jako fakt, któ-
rego nic już nie zmieni” 79.

Latem 1913, na rok przed Wielką Wojną, mającą radykalnie wpłynąć na lo- 
sy świata, Parandowski zakończył gimnazjalną edukację jako jeden z najlepszych 
uczniów. miał wszakże świadomość, że tak wysoką lokatę zawdzięcza niezwykłej 
życzliwości nauczyciela matematyki, profesora kazimierza Strutyńskiego. „królowa 
nauk” stała się zmorą przyszłego pisarza do tego stopnia, że w ostatnich klasach 
gimnazjum profesor nie pytał go nigdy – w słusznej obawie, iż „odpowiedź jego 
samego okryje hańbą” 80. Co więcej, pomógł również Parandowskiemu wyjść obron-
ną ręką na egzaminie maturalnym: 

Zadanie maturalne zakomunikowano mi w sekrecie dzień naprzód, zrobiłem je z pomocą przyja-
ciela, wyuczyłem się na pamięć, przed komisją egzaminacyjną stanąłem pewny siebie i w mgnieniu oka 
pokryłem tablicę mnóstwem cyfr i liter, jakby duch Gaussa wrócił na ziemię, wcieliwszy się we mnie. 
niestety, wmieszał się w to profesor, który zadał mi pytanie, pozostające w niewątpliwym i łatwym 
związku z moją wyborną pracą na tablicy, lecz to pytanie zaskoczyło mnie jak somnambulika nagły 
okrzyk. Przez chwilę groziła katastrofa, było aż nadto widoczne, że nie wiem, co to jest „mantysa”. Pro-
fesor sam wrychle dał mi się wymknąć z zasadzki 81.

W Wykazie abiturientów, którym przyznano świadectwo dojrzałości w terminie 
letnim 1913 82 przy nazwisku Parandowskiego w rubryce „religia” wpisano „grec-
kokatolicka”, a w rubryce „Zamierzone studia dalsze” – „Wydział Filozoficzny”. 

Z galicyjskiego gimnazjum przyszły autor Mitologii wyniósł zaszczepiony przez 
nauczycieli kult dla świata starożytnej kultury i obyczajowości, zainteresowanie 
dla nauk humanistycznych i szacunek dla sztuki. nauczycielom tamtejszym za-
wdzięczał swój fundament intelektualny. tu rozwinęły się pasje naukowe Paran-
dowskiego, którym już od młodości oddawał się on z zapamiętaniem. W murach 
placówki zdobywał pierwsze szlify pisarskie i odczuwał dumę na widok opubliko-
wanych własnych tekstów. opuszczał szkołę w przekonaniu, iż jego przeznaczeniem 
są toga i biret uniwersytecki 83. 

W latach profesury na katolickim Uniwersytecie Lubelskim głosił Parandowski, 

79 J. P a r a n d o w s k i, Antyk i ja. „meander” 1954, nr 5, s. 199. 
80 Jak się uczyli współcześni, wybitni pisarze polscy. Jan Parandowski, s. 7.
81 Ibidem.
82 Zob. Sprawozdania Dyrekcji C. K. IV Gimnazjum we Lwowie za rok szkolny 1913, s. 82.
83 Zob. Jak się uczyli współcześni, wybitni pisarze polscy. Jan Parandowski, s. 7. – J. P a r a n d o w-

s k i: Antyk i ja, s. 198; Wspomnienia i sylwety. Wrocław 1960, s. 196.
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że maturzysta po dawnym klasycznym gimnazjum galicyjskim więcej umiał z łaci-
ny i greki niż współczesny absolwent filologii klasycznej 84. Zalety edukacji klasycz-
nej cenił przez całe życie i ubolewał nad poziomem wykształcenia współczesnych 
humanistów, szczególnie – umiejętności swobodnego korzystania z tekstów autorów 
starożytnych: 

Ja w gimnazjum uczyłem się łaciny i greki w tak szerokim zakresie, jaki się dzisiaj wydaje wręcz 
nieprawdopodobny. Wiele temu zawdzięcza struktura mojego umysłu i nie wyobrażam sobie, jak bym 
się mógł obejść bez bliskiego współżycia ze światem, z którego pochodzą najwznioślejsze natchnienia. 
to współżycie wyraziło się w moich książkach, tematy antyczne tam nieomal przeważają. [P 32]

a b s t r a c t

GraŻyna PaWLak institute of Literary research of the Polish academy of Sciences, 
Warsaw

UnknoWn FaCtS From Jan ParanDoWSki’S BioGraPHy

the aim of the article is a presentation of effects of research in Jan Parandowski’s biography carried 
out in Ukrainian and Polish archives. it is an attempt at answering the questions strictly connected 
with Parandowski’s still unexamined life history, especially those linked to the Lvov period of his life. 
the analysis scrutinizes a number of church and state documents; the writer’s memories are also 
verified while reaching for other witnesses’ relations. the papers preserved in Ukrainian archives al-
lowed to explain a number of issues including such ones about which Parandowski himself remained 
silent or, when questioned for them, he effectively misguided the former scholars. the paper estab-
lishes, who the writer’s parents were, especially his father about whom Parandowski never mentioned 
though they lived under one roof for 25 years. the archive search query connected with exploration of 
written sources not only helped to figure out the threads of family relations, but also to interpret them 
in the social context. in this mode the paper also proves that the experience of the prewar Lvov multi-
ethnicity and multiculturality coupled with the humanistic education of the Galician school exerted 
influence on the future writer’s development of interest. owing to it, Parandowski’s biography’s hardly 
known fragment becomes accessible for the contemporary reader.

84 Zob. J. S t a r n a w s k i, Sylwetki lubelskich humanistów XIX i pierwszej połowy XX wieku. Lublin 
2004, s. 229.
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WOJENNE WSPOMNIENIA WŁADYSŁAWA REYMONTA –  
NIEZNANY RĘKOPIS

Opracował 
DARIUSZ PACHOCKI Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Władysław Reymont marzył o wyprawie za ocean 1. Ze swych pragnień zwierzył się 
m.in. dziennikarzowi polonijnemu Wojciechowi Morawskiemu w liście z 1907 roku. 
Artysta dopytywał się o koszty utrzymania, ale pisał też wprost, co go do transoce-
anicznej podróży determinuje: 

Nie pociąga mnie ani Wasz ustrój polityczny, bo jest dla mnie równie zły jak i nasze, ni Wasze 
demokracje, również miłe jak u nas, ale pociąga mnie wprost potęga indywidualna Amerykanów. I dla-
tego prędzej czy później muszę tam być i własnymi oczami zobaczyć 2. 

Amerykańska wyprawa była dla Reymonta istotna także z powodów zawodowych. Pla-
nował zbieranie materiałów do powieści. Wspominał o tym współuczestnik jednej z jego 
podróży – Zdzisław Dębicki: 

O powieści takiej marzył od dawna, jako o koniecznym dopełnieniu Chłopów, uważając, iż nie ma 
pełnego obrazu życia ludu bez wychodźstwa, iż to wychodźstwo odgrywa rolę tak dużą, że pomijanie go 
przez literaturę jest rzeczą karygodną 3. 

W przekonaniu Reymonta nikt ze środowiska, które miał zamiar opisać, nie mógł wy-
kreować tego typu utworu, gdyż w większości byli to analfabeci.

Zamysł artysty pokrzyżowała wojna, ale tuż po jej zakończeniu pojawiła się szansa na 
wyjazd. Wiązała się ona ściśle z sytuacją wewnętrzną w kraju po odzyskaniu niepodległości. 
Pośród głównych problemów młodej państwowości znajdowała się kwestia granic. Reymont – 
jako jeden z 23 twórców – sygnował Odezwę Związku Pisarzów Orła Białego w sprawie 
obrony kresów. Jego zaangażowanie w politykę miało wkrótce pomóc mu w spełnieniu 
marzenia o wyprawie za ocean. 23 I 1919 artystę zaprosił do Belwederu Józef Piłsudski. 
Spotkanie to zostało przypieczętowane skierowaniem Reymonta do Stanów Zjednoczonych 
(via Paryż) z misją dyplomatyczną. Na zlecenie rządu miał objechać polonijne ośrodki, by 
promować ideę nowo powstałego państwa polskiego. Jerzy Ryszard Krzyżanowski, starający 
się zrekonstruować amerykańską podróż artysty, stwierdził: 

Spodziewano się, że pisarz znajdzie wspólny język z emigrantami i ukazać im potrafi problemy, 
w których rozwiązaniu Polonia mogłaby pomóc i że obiektywnie potrafi naświetlić sytuację w Polsce 4.

1 Więcej na ten temat zob. S. S o b i e r a j, Ameryka Reymonta. Między Polonią a Nowym Światem. 
„Acta Universitatis Lodziensis” 2008, nr 11.

2 Reymont w Ameryce. Listy do Wojciecha Morawskiego. Oprac., wstęp L. O r ł o w s k i. Warszawa 
1970, s. 80, list z 23 III 1907.

3 Z. D ę b i c k i, Reymont w Ameryce. „Tygodnik Ilustrowany” 1926, nr 2, s. 34.
4 J. R. K r z y ż a n o w s k i, Reymont w Stanach Zjednoczonych. „Ruch Literacki” 1970, nr 3, s. 206.
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Niestety, nie zachowało się zbyt wiele dokumentów dotyczących wizyty Reymonta za 
oceanem, jednak wiemy, iż przebywał tam od 2 VI do 17 IX 1919 5. Natomiast pierwsze pu-
bliczne wystąpienie miało zapewne miejsce 20 VI 1919 w Chicago 6. Prezentowany tu tekst 
wspomnień najprawdopodobniej wtedy właśnie został wygłoszony. Zestawiając go z frag-
mentami innych mów, które drukowano w prasie 7, można zauważyć, iż były one podobne 
w duchu, choć nietożsame w treści. Indywidualne przygotowywanie i wygłaszanie kolejnych 
wystąpień musiało pisarza wiele kosztować. Tym bardziej że klimat zupełnie mu nie służył. 
Reymont bardzo źle znosił upały. Skarżył się na to w liście do Morawskiego: „Klimat tutejszy 
nie dla mnie jednak, moje nerwy reagują do tego stopnia, że często muszę leżeć całymi go-
dzinami w samotności, żeby zebrać nieco sił” 8. Ponadto artysta cierpiał duchowo. Pisał o tym 
do różnych osób, wśród których był Morawski, wspierający wyprawę Reymonta od strony 
organizacyjnej:

Ameryka dotychczas zdumiewa mnie, ale właśnie i dlatego może czuję się tutaj coraz bardziej 
obcym. To nie mój rytm życia, a przy tym czuję się nazbyt samotnym duchowo. Na szczęście te nasze 
masy ludowe pociągają mnie bardzo i serdecznie wzruszają swoją siłą, ofiarnością i patriotyzmem. To 
jedynie powstrzymuje mnie od dezercji. Bo już nieraz chciało mi się uciekać 9.

Reymont pisał takie słowa po 3 tygodniach pobytu. Przed sobą miał jeszcze gorące lato 
i wiele spotkań z amerykańską Polonią. Wśród odwiedzonych w tym czasie miast były m.in. 
Nowy Jork, Chicago, Detroit, Ann Arbor, Buffalo, Pittsburgh. Autor Ziemi obiecanej wygłosił 
ponad 30 odczytów 10. Trudy pobytu rekompensowały mu wzruszające reakcje ludzi. Zwra-
cał na to uwagę później Dębicki, który wchodził w skład delegacji rządowej: 

Pamiętam jedną niezapomnianą scenę. Byliśmy na wiecu ludowym w Filadelfii. Na jakimś pustym 
placu, gdzie wzniesiono improwizowaną estradę z  g o ł y c h, nieheblowanych desek, zebrał się tłum 
liczący do 2000 osób. Nas usadowiono na estradzie w towarzystwie mera miasta i innych dygnitarzy. 
Przemawiałem z tej estrady do zgromadzonych. Efekt był nadspodziewany. Po skończeniu przemówienia 
zaczęła się subskrypcja pożyczki. Podchodzili jednak ludzie, którzy nie umieli pisać. Po prostu kładli 
na stół pieniądze „dla Polski” 11.

Ponadto – jak podkreślał Dębicki – Reymont wolał gawędzić, niż przemawiać. Wystąpie-
nia publiczne wiele go kosztowały i niejednokrotnie prosił o zastępstwo. Natomiast poza 
sceną dość sprawnie potrafił zaskarbić sobie przychylność rozmówców. W sytuacjach nie-
formalnych czuł się dużo swobodniej 12.

Pod koniec sierpnia 1919 w jednym z listów do siostry, Katarzyny Jakimowiczowej, 
Reymont pisał o swej tęsknocie i lękach:

  5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 21 I 1919 skierowało Reymonta z misją dyplomatyczną do 
Berna, Paryża (od 18 I 1919 odbywała się tam Konferencja Pokojowa) i do Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Wyprawa do Ameryki rozpoczęła się 15 IV 1919 statkiem „Canada” z Marsylii 
do Nowego Jorku. Relację ze swej podróży pisarz opublikował w „Kurierze Warszawskim” (1935, 
nr 353).

  6 Zob. W. S. R e y m o n t, Dziennik nieciągły 1887–1924. Oprac. B. U t k o w s k a. Kraków 2009, 
s. 219.

  7 Zob. Reymont analizuje wojnę. „Sokół Polski” 1919, nr z 25 IX, s. 3. Cyt. za: K r z y ż a n o w s k i, 
op. cit., s. 207.

  8 Reymont w Ameryce, s. 82, list z 27 VI 1919. 
  9 Ibidem, s. 82–83.
10 Zob. S o b i e r a j, op. cit., s. 89–90. – R e y m o n t, op. cit., s. 218–219.
11 D ę b i c k i, op. cit., s. 35–36.
12 Ibidem.
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nie za cały miesiąc wsiadam na okręt i powracam. Do Warszawy chcę zdążyć na 10 października. Już 
liczę dnie dzielące mnie od powrotu. Może nigdy tak nie tęskniłem. 

Muszę jeszcze objechać parę miast najbliższych Nowego Jorku, co mi zajmie ze trzy tygodnie, no 
i koniec będzie mojej włóczędze. Trzymam się jako tako, boję się chorować, a zwłaszcza umierać pomię-
dzy obcymi. Z kraju mam niezmiernie rzadkie wiadomości 13.

Autor Ziemi obiecanej szczęśliwie dotarł do domu i zaraz po przyjeździe rzucił się w wir 
pracy. W rozmowach z dziennikarzami Reymont zwracał uwagę na zaangażowanie Polonii 
amerykańskiej w sprawy ojczyzny:

Przede wszystkim należałoby uczcić dobrowolną ofiarę krwi poniesioną przez amerykańskich Po-
laków podczas wojny [...]. Sam „Sokół” amerykański wystawił 12000 świetnego żołnierza. Rozmach, 
animusz, zapał polski zaimponował jankesom. Dziś liczą się z Polakami nie tylko jako państwem, ale 
jako z czynnikiem dzielnym, energicznym i męskim [...]. 

Ani nam się nie śniło, jakie pieniądze zebrała ta szara chłopska i robotnicza brać nasza w Amery-
ce. Oto okrągły miliard dolarów, czyli przeszło 30 miliardów marek! Łatwo sobie wyobrazić, co znaczy 
dla naszego zbiedzonego kraju ten ogromny kapitał, zwłaszcza w tęgich i obrotnych dłoniach [...]. Tym-
czasem tam, w Ameryce, rodacy nasi w niecierpliwych swych marzeniach dźwigają nasz kraj, odbudo-
wują miasta i wsie, puszczają w ruch warsztaty i fabryki, kładą podwaliny pod nowy twórczy okres 
„pracy organicznej” 14.

Zapominając o minionych, trudnych przecież, doświadczeniach, artysta niemal natych-
miast podjął starania o kolejny wyjazd do Ameryki. Działania te zostały uwieńczone sukce-
sem. W Archiwum Państwowym w Poznaniu zachował się Dekret Ministerstwa Skarbu 
mianujący Reymonta członkiem Delegacji Rządu Polskiego (z 24 IV 1920), udającej się do 
Stanów Zjednoczonych w celu uzyskania pożyczki dla Polski, podpisany przez Władysława 
Grabskiego 15. Tym razem podróż trwała od maja do połowy lipca 1920 16.

Autor Ziemi obiecanej dość mocno odchorował amerykańskie wojaże. Kłopoty z sercem 
i upały nie wpływały pozytywnie na jego samopoczucie i zniechęcały do intensywnego zaan-
gażowania się w sprawy, do których został powołany. Odczyty i wystąpienia publiczne bar-
dzo go zmęczyły. Z drugiej strony, bardzo chciał do Ameryki wrócić. Przede wszystkim, by 
promować tam swą twórczość 17. Dlatego też myślał o wykładach nie dla Polonii, lecz dla 
amerykańskiej inteligencji. Chciał im opowiedzieć o polskiej historii, teraźniejszości oraz 

13 W. S. R e y m o n t, Listy do rodziny. Oprac. T. J o d e ł k a - B u r z e c k i, B. K o c ó w n a. Warszawa 
1975, s. 246, list z 24 VIII 1919.

14 Polacy w Ameryce. „Nowiny Raciborskie” 1919, nr 178, z 24 X, s. 1.
15 Dekret Ministerstwa Skarbu. W: B. K o c ó w n a, Cz. H r u s z k a, Reymont w Kołaczkowie. „Przegląd 

Humanistyczny” 1973, nr 1, s. 128.
16 Zob. B. K o c, Reymont. Opowieść biograficzna. Wyd. uzup i popr. Warszawa 2000, s. 167–168: 

„Po kilku miesiącach pobytu w kraju, przerywanym nota bene wyjazdem do Paryża w charakterze 
członka delegacji polskiej, która brała udział w pracach przygotowawczych do Kongresu Pokoju 
(w grudniu 1919), Reymont znalazł się na parowcu »New York«, wyruszając z Cherbourga znowu 
do Ameryki. Wyjeżdżał w końcu kwietnia 1920 roku jako jeden z uczestników delegacji Ministerstwa 
Skarbu, z Franciszkiem Stefczykiem na czele. Towarzyszył mu również Zdzisław Dębicki. Tym 
razem chodziło o propagowanie pożyczki dolarowej, emitowanej przez rząd polski w Stanach Zjed-
noczonych Ameryki Północnej za pośrednictwem The People’s Industrial Trading Corporation of 
The United States. Szlak wyprawy obejmował New York, Washington, Filadelfię, Baltimore, Chi-
cago itp.” 

17 Na temat tłumaczeń utworów Reymonta na język angielski zob. H. D z i e n d z i e l, O Reymoncie. 
Wspomnienia. Warszawa 1972, s. 91. – K o c, op. cit., s. 163–171. – F. Z i e j k a, „Chłopi” Włady-
sława S. Reymonta w drodze do światowej sławy. „Niepodległość i Pamięć” 2015, nr 1.
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literaturze. W liście do morawskiego zaproponował rozwiązanie, które oszczędziłoby mu sił 
i stresu: 

kiedyś przed wojną, kiedy Przybyszewski był u zenitu sławy i powodzenia, zaproponowano mu 
szereg odczytów po wielkich miastach rosyjskich. Jużci po rosyjsku. miały to być odczyty dla rosjan. 
P. po rosyjsku nie umiał. Jakież znaleźli wyjście? Przetłumaczono te odczyty na rosyjski język i na 
trybunę wchodził Przybyszewski, zagajał parę słów po rosyjsku, siadał i odczyt ów czytał tłumacz! 
Bardzo się ta impreza podobała i zyskała wielkie powodzenie 18.

tłumaczem miałby zostać adresat, który jednak nie zapałał entuzjazmem do owego 
pomysłu. W kolejnych listach reymont nie wracał do tej idei. Sam fakt, że zrodziła się ona 
w wyobraźni pisarza, ilustruje, jak bardzo był zdeterminowany, by do Stanów Zjednoczonych 
wrócić. Zamysłów takich już nigdy nie udało mu się zrealizować. Publikowany tu dokument 
stanowi jedno ze świadectw z jego zaangażowania w sprawy Polski za oceanem. Dość istot-
na w tym kontekście jest także próba zmierzenia się ze wspomnieniami, które przesycone 
były wojennymi okropnościami. obrazy przywoływane przez pisarza podczas wystąpień 
publicznych zapewne robiły na słuchaczach duże wrażenie. nie bez znaczenia był tu aspekt 
osobistego doświadczenia mówcy, co miało bezpośrednie przełożenie na zwieńczenie dyplo-
matycznej misji reymonta sukcesem.

niniejsza edycja nie zaistniałaby, gdyby nie uprzejma pomoc kilku osób. Serdeczne podzię-
kowania zechcą przyjąć: dr hab. t o m a s z  P u d ł o c k i  – za udostępnienie materiałów ze 
swych amerykańskich kwerend, wsparcie podczas opracowywania rękopisu reymonta 
i wreszcie za artykuł, który był katalizatorem moich archiwistycznych poszukiwań; kierow-
nik do spraw kultury Fundacji kościuszkowskiej – e w a  Z a d w ó r n a  – za cierpliwość 
i zrozumienie dla filologicznej dociekliwości; prezes Fundacji kościuszkowskiej – m a r e k 
S k u l i m o w s k i  – za zgodę na publikację i życzliwość dla sprawy; oraz dr hab. B e a t a 
U t k o w s k a, prof. Uniwersytetu Jana kochanowskiego w kielcach – za lekcję odczytywania 
duktu reymontowskiego pisma.

rękopis Ze strasznych lat 1914–1918 (sygn. kF accession # 12.40) znajduje się w zbiorach Fundacji 
kościuszkowskiej w nowym Jorku i stanowi część archiwum jej twórcy – Stefana Piotra mierzwy (Ste-
phena P. mizwy) 19. niestety, nie udało się ustalić, jaką drogą tam trafił. Przed publikacją tekst został 
poddany ostrożnej modernizacji językowej i interpunkcyjnej. Działaniom tym przyświecała idea zacho-
wania kolorytu języka epoki oraz idiolektu pisarza. Wspomnienia reymonta przeznaczone były do 
wygłoszenia. W tym kontekście istotna wydaje się architektura tekstu, dlatego też pozostawiono orygi-
nalne akapity, nawet jeśli autor postanowił wydzielić tylko jedno zdanie.

18 Reymont w Ameryce, s. 115, list z 6 Viii 1922.
19 Precyzyjny opis zasobów archiwum zob. T. P u d ł o c k i, Archiwum Fundacji Kościuszkowskiej 

w Nowym Jorku. Zapomniana skarbnica dziejów nie tylko nauki polskiej. „Prace komisji Historii 
nauki Polskiej akademii Umiejętności” 2013.

Ze StraSZnyCH Lat 1914–1918 WSPomnienia

[I]

Wojna spadła na Polskę zupełnie niespodziewanie.
Do ostatniej prawie chwili nie wierzono w jej możliwość.
a kiedy się już stała okropnym faktem, jeszcze się łudzono, że niepodobna, aby 

II-2.indd   168 2018-09-06   13:56:15



Wojenne wspomnienia Władysława Reymonta – nieznany rękopis 169

mogła trwać dłużej nad trzy–cztery miesiące. Zdawało się bowiem wszystkim, że 
Europa nie pozwoli na jej dłuższe trwanie. 

I wszyscy się mylili, a wszystkie przewidywania zawiodły, bo z przypuszczalnych 
miesięcy zrodziły się długie i straszliwe lata wojny wszechświatowej. „Człowiek 
strzela – Pan Bóg kule nosi”. Powiada stare polskie przysłowie.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Przez całą tę krwawą zawieruchę mieszkałem w Polsce, więc pozwolę sobie 
naszkicować nieco wrażeń i wspomnień z tych lat strasznych. 

Nie będzie to historia, ni nawet systematyczny opis zdarzeń, będą to jeno wspo-
mnienia bardzo ogólne i bardzo pobieżne.

Mieszkałem w Zakopanem, w Galicji, kiedy Austria ogłosiła mobilizację swoich 
wojsk przeciwko Rosji. Było to w ostatnich dniach lipca 1914, pamiętam dobrze 
ten wieczór pochmurny, zimny i zadeszczony, gdy nakazy mobilizacyjne porozle-
piano po rogach ulic. Trwoga ogarnęła wszystkich i długo w noc odczytywano na 
ulicach ten straszny nakaz przy świetle latarń i zapałek. Płacze wybuchały w noc-
nych ciemnościach – gorzkie matczyne płacze, zasię do świtania po szynkach pito 
i śpiewano – pito z rozpaczy i śpiewano z rozpaczy.

Nie dziwota, śmierć tej nocy wybierała już po domach swoje ofiary.
Na drugi dzień pojechałem do Krakowa 1. 
Miasto już było zapchane żołnierzami, a co parę minut pociągi przychodzące 

ze wszystkich stron wyrzucały wciąż nowe tysiące polskiego chłopa. 
Dzień był upalny i suchy, kurz przysłaniał miasto, biwakowano na placach 

i ulicach pod gołym niebem, rozkładano się pod domami i na podwórzach, a przy 
dźwiękach wojskowych orkiestr wciąż nadchodziły nowe oddziały wojsk. 

Tysiące pijanych wódką, zmęczeniem i zgrozą maszerowało w takt muzyki i ze 
śpiewami, a co chwila rwał się ze wszystkich piersi potężny okrzyk: Na Moskala! 
Na Moskala! Aż drżały mury i mocniej biły serca. Kraków był poruszony do głębi, 
zgorączkowany, prawie nieprzytomny, a ogólny nastrój: austriacko-niemiecki.

Z tej strony spodziewano się zbawienia dla Polski.
Kto nie podzielał tych złudzeń, a miał odwagę nazbyt głośno ostrzegać przed 

wiarą w Niemców – tego po cichu wywożono do obozu internowanych. Więc aby 
uniknąć podobnego losu, musiałem spiesznie wyjeżdżać do Królestwa. A trzeba 
było jechać przez Szląsk, na Katowice, gdyż mosty i koleje na granicy Królestwa 
i Galicji już były powysadzane w powietrze. 

Pojechało nas razem sto kilkadziesiąt osób, przeważnie chorych kobiet i dzieci, 
uciekających przed wojną, z różnych zagranicznych uzdrowisk. I w Katowicach 
mieliśmy pierwszą lekcję niemieckiej przyjaźni dla Polaków. Prusacy przyjęli nas 
niby bandę zbiegłych kryminalistów. Zaraz po wyjściu z austriackich wagonów 
otoczono nas kordonem i popędzono przez miasto wśród niesłychanych urągowisk. 
Całe tłumy leciały za nami z wyciem i przekleństwami. Z pootwieranych okien 

1 Z listu pisarza do M. z Guentherów Maciejowskiej wynika, iż przebywał on w Krakowie od 20 VII 
1914 (w: W. S. R e y m o n t, Korespondencja 1890–1925. Oprac., wstęp B. K o c. Warszawa 2002, 
s. 328). Zob. też B. K o c, Kronika życia i twórczości Wł. St. Reymonta. Legnica 2007, s. 106: „Wy-
buch wojny zaskoczył Reymonta na trasie Zakopane, Kraków, Będzin. Gdy przedostał się do 
Warszawy, został zmuszony do ewakuacji za ustępującymi wojskami rosyjskimi”. 
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pluto na nas i rzucano doniczkami. Zdawało się, iż lada chwila ta dzika tłuszcza 
niemiecka rozszarpie nas pazurami. Chore kobiety omdlewały ze zmęczenia, pada-
ły na bruk, nie pozwolono im podać nawet odrobiny wody. Śmiertelnie wystraszo-
ne dzieci zaczynały płakać, bito je kolbami i kopano, a niemiecki motłoch szalał 
z radości. Każdy polski jęk i każde polskie cierpienie doprowadzało ich do dzikiego 
uniesienia i szczęścia. 

Prawdziwy to cud, że nas w tej drodze nie pozabijano.
Przedostałem się wreszcie do Sosnowca w Królestwie i stamtąd, uciekając przed 

pruskimi patrolami, chroniąc się po lasach i kołując, dojechałem do Warszawy. Ale 
już po drodze szeptali mi ludzie straszne rzeczy o Kaliszu 2. Nie wierzyłem, ale potem, 
bliżej Warszawy, zacząłem spotykać całe gromady obdarte, głodne i prawie obłą-
kane przeżytymi okropnościami. Byli to ci jeszcze najszczęśliwsi, którym się udało 
uciec z Kalisza, spod pruskich kul, z tego piekła miasta zbombardowanego, spalo-
nego i zrabowanego.

Zniszczenie Kalisza to pierwszy pomnik niemieckiej nikczemności i hańby. 
Cała Polska zatrzęsła się od zgrozy, przerażenia i bezsilnego gniewu. 
Nie było jednak czasu na biadania, bo wojna zaczynała się przewalać na naszą 

ziemię niby niszczący, straszliwy huragan. Zdarzenia szły jedne po drugich, jak 
błyskawice i pioruny wstrząsały światem. Austriackie armie wkroczyły w Lubelskie 
i rozgrywały się tam pierwsze bitwy 3, zaś Niemcy szerokim kołem posuwali się 
z wolna ku Warszawie. 

A każdy z naczelnych dowódców wojsk wkraczających do Polski ogłaszał szum-
ny manifest, w którym przysięgał, że przychodzi oswobadzać nas z carskiego jarz-
ma i pomagać nam będzie do odzyskania wolności.

Czytano te odezwy z uśmiechem i robiono z nich odpowiedni użytek. 
Nikt im w Polsce nie uwierzył ani na jedną chwilę.
Trzecia, najgłośniejsza z nich odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza 4 

2 Niemieckie wojska wkroczyły do miasta 2 VIII 1914. Kalisz był zdobywany, pacyfikowany i plądro-
wany trzy razy w przeciągu 3 tygodni. Rzeź zakończyła się 22 VIII. Zginęło co najmniej 250 cywil-
nych mieszkańców Kalisza, ponad tysiąc było rannych, a kilkadziesiąt tysięcy uciekło w stronę 
Warszawy. W mieście zostało 5 tys. ludzi i bardzo niewiele domów. Gros budynków została znisz-
czona ogniem artylerii lub spłonęła podpalona przez żołdaków. Najmocniej ucierpiała średnio- 
wieczna starówka – przetrwał tam jedynie co dziesiąty dom. Zob. M. D r e w i c z, Wypadki kaliskie 
1914. Reinterpretacja obrazu zdarzeń. Kalisz 2014. – W. J a r n o, Zniszczenie Kalisza w sierp- 
niu 1914 w świetle polskojęzycznej prasy łódzkiej. „Сes Historica” 2016, nr 42. Wydarzenia te zo-
stały uwiecznione przez M. D ą b r o w s k ą  w Nocach i dniach (T. 4. Warszawa 1996, s. 387): 
„Niemcy to wychodzili z miasta, to wkraczali z powrotem, a ile razy wrócili – kończyło się to zawsze 
wariacką strzelaniną, po której wojsko znów się wycofywało, by zacząć bombardowanie. W chwilach 
ciszy ludzie wylegali przed bramę jak roje pszczół, śmielsi szli w miasto oglądać szkody wyrządzo-
ne przez pociski. Tu trafiło w mieszkanie i zabiło w nim dwoje ludzi, tam leżały na ulicy niepogrze-
bane trupy, ktoś widział nawet dziecko z głową rozbitą na miazgę”. 

3 Zapewne chodzi o bitwy pod Kraśnikiem (23–25 VIII 1914) oraz pod Komarowem (26 VIII – 2 IX 
1914). Zob. J. P a j e w s k i, Pierwsza wojna światowa 1914–1918. Warszawa 2005. – R. M a l e-
s z y k, Cmentarze wojenne z okresu I wojny światowej na Lubelszczyźnie. „Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska” T. 52/53 (1997/1998), s. 253. – Z. W i n k l e r, Bitwa pod Kraśnikiem 
23–25 sierpnia 1914 r. „Głos Ziemi Urzędowskiej” 2014.

4 Po wybuchu pierwszej wojny światowej książę Mikołaj Mikołajewicz Romanow został mianowany 
głównym dowódcą wojsk rosyjskich.
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ukazała się najpóźniej, bo 12 sierpnia 5. W szerokich masach sprawiła ona wielkie 
wrażenie, gdyż Wielki Książę w słowach uroczystych i pięknie stylizowanych obie-
cywał „zjednoczenie Polski” i „spełnienie się marzeń ojców naszych i dziadów!” 6 Ale 
warstwy więcej wyrobione politycznie przyjęły i ten manifest z niedowierzaniem. 
I do tego stopnia nie przywiązywano do niej większej wagi, że dopiero w parę dni 
po jej ogłoszeniu i do tego na specjalne żądania petrogradzkich sfer rządowych 7 
grono ludzi zebranych przygodnie i przeważnie nie zajmujących się polityką prze-
słało Księciu podziękowanie dość suche i banalne 8.

Wojna toczyła się swoją nieubłaganą koleją.
Niemcy w początkach października tak blisko przysunęli się pod Warszawę, że 

miasto zadygotało od grzmotu armat, nocami robiło się widno od pożarów, a na 
placach rozkładały się tysiączne tłumy okolicznej ludności uciekającej przed Pru-
sakami.

Ale odpędzono ich jeszcze na czas jakiś spod Warszawy.
Wrócili dopiero w parę tygodni później nad Bzurę i Rawkę. 
Fronty bojowe ustaliły się o 50 wiorst od Warszawy.
Nocami armaty huczały niby dalekie gromy, a w dnie mroźne i słoneczne nie-

mieckie aeroplany zasypywały miasto bombami.
Zginęło wtedy wiele cywilnej ludności i sporo zrujnowano domów. 
Ale nastrój tej pierwszej zimy wojennej był jeszcze jaki taki. Fabryki w Warsza-

wie pracowały, handel szedł, zarabiano dużo i łatwo, żywność była bardzo tania, 

5 Zob. Odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, głównodowodzącego armii rosyjskiej, do 
Polaków, wydana w Sankt Petersburgu 14 VIII 1914 r. W zb.: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów 
źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów. Oprac. 
M. S o b a ń s k a - B o n d a r u k, S. B. L e n a r d. Warszawa 2001, s. 62: 

 „Polacy! Wybiła godzina, w której przekazane Wam marzenie ojców i dziadów Waszych ziścić się 
może. 

 Przed półtora wiekiem żywe ciało Polski rozszarpano na kawały, ale dusza jej nie umarła. Żyła ona 
nadzieją, że nadejdzie godzina zmartwychwstania dla Narodu Polskiego i dla pojednania się bra-
terskiego z Wielką Rosją. 

 Wojsko rosyjskie niesie Wam błogą wieść owego pojednania. Niechaj się zatrą granice, rozcinające 
na części Naród Polski. 

 Niechaj Naród Polski połączy się w jedno ciało pod berłem Cesarza Rosyjskiego. Pod berłem tym 
odrodzi się Polska, swobodna w swej wierze, języku i samorządzie”. 

 Zob. też M. B o b r z y ń s k i, Wskrzeszenie Państwa Polskiego. T. 1: 1914–1918. Kraków 1920, 
s. 13: „Zapowiedziany samorząd pod berłem cesarza rosyjskiego wykluczał przywrócenie państwa 
polskiego w jakiejkolwiek formie, a mógł być tłumaczony nawet jako samorząd lokalny, bez żadnej 
terytorialnej autonomii”. 

6 Odezwa nie została zatwierdzona przez cara Mikołaja II, dlatego też formalnie nie posiadała żadnej 
mocy prawnej. Zob. L. B a z y l o w, Rosja w okresie pierwszej wojny światowej i rewolucji lutowej. 
Warszawa 1976, s. 128.

7 Piotrogród, późniejszy Sankt-Petersburg, był stolicą Imperium Rosyjskiego w latach 1712–1918.
8 Reymont podpisał skierowany do księcia Mikołaja Romanowa telegram z podziękowaniem, w któ-

rym czytamy m.in.: „krew synów Polski, przelewana łącznie z krwią synów Rosyi w walce ze wspól-
nym wrogiem, stanie się największą rękojmią nowego życia w pokoju i przyjaźni dwóch narodów 
słowiańskich” (Telegram do Naczelnego Wodza Wojsk rosyjskich Wielkiego Księcia Mikołaja Miko-
łajewicza. W: K. W. K u m a n i e c k i, Zbiór najważniejszych dokumentów do powstania państwa 
polskiego. Kraków–Warszawa 1920, s. 31). Zob. też S. T a l i k o w s k i, Reymont w kręgu rodzinnym. 
Łódź 1973, s. 82–83.
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złoto było w obiegu, a przy tym jeszcześmy nie zaznali prawdziwych okropności 
wojny. No i nie czuliśmy się jeszcze w więzieniu, bo otrzymywaliśmy pocztę z za-
chodniej Europy, a konsulowie państw alianckich jeszcze rezydowali w Warszawie. 
Zasię Centralny Komitet Obywatelski, jaki powstał w parę tygodni po wybuchu 
wojny z p.p. ks. Czetwiertyńskim 9 i Wł. Grabskim na czele, który sprawował nie-
jako rządy cywilne nad pozostałą częścią Królestwa, rządził tak sprężyście, czujnie 
i mądrze, że jeszcze tej zimy nikt nie zaznał głodu, zimna i nędzy.

Tak ciągnęło się do wiosny 1915 r.
Dopiero przerwanie rosyjskiego frontu pod Gorlicami 10 pokazywało nam jasno, 

że Moskale będą zmuszeni do wycofania się i z reszty Polski. Wprawdzie władze 
rozgłaszały, że ani myślą o porzuceniu kraju, i Warszawy będą bronili do ostatka. 
Jednak w początkach czerwca zaczęli się dość pospiesznie wynosić. Codziennie 
setki automobilów wywoziło z Warszawy na dworce kolejowe prowadzące do Rosji 
ruchomości rządowe i rodziny urzędników.

Z cichą, ukrywaną radością wyczekiwaliśmy na ich generalną ucieczkę. Ale 
niestety tę radość psuła nam bliskość Prusaków. Bo i cóż że jeden wróg pobity 
ucieknie, kiedy drugi, może jeszcze straszniejszy, już czeka pod murami. Rosła też 
w mieście trwoga, znerwowanie i niepokój, zwłaszcza kiedy zaczęto wywozić fabry-
ki pracujące dla wojska i wraz z nimi tysiące robotników, majstrów i inżenierów. 
Potem nawet już same władze zaczęły jawnie namawiać do wyjazdu do Rosji. Da-
wano każdemu, kto zażądał, zapomogi na drogę. Policja rozdawała bezpłatne bile-
ty kolejowe, radząc każdemu, niby to z dobrego serca, żeby uciekał przed Niemca-
mi. Wreszcie wszystkim wielkim fabrykantom, kupcom i znanym obywatelom na-
kazano wyjeżdżać do Rosji. Książę Engałyczew 11, ówczesny generał-gubernator, 
powiedział publicznie, że pozostanie w Warszawie sama „swołocz” 12, a wszyscy 
porządni ludzie wyjadą z nim razem. Niestety, te nakazy zrobiły swoje, a strach 
dokonał reszty i dużo ludzi wyjechało, szukając w Rosji ocalenia. Niemało przyczy-
nił się do tych ucieczek i rozgłos niemieckich znęcań się nad ludnością okupowanych 
przez nich części Francji i Belgii.

A przy tym wszyscy myśleli, że za jakiś miesiąc lub dwa będą z powrotem. 
Moskalom jeszcze nie było tego dosyć. 
Bowiem w początkach lipca 1915 wydali głupi, potworny i dziki rozkaz swoim 

wojskom, aby przy cofaniu się przed Niemcami niszczyły za sobą wszystko i ludność 
uprowadzały ze sobą. 

Tylko ciemny a fanatyczny mózg moskiewskiego satrapy mógł się zdobyć na 
ten piekielny pomysł. Myśleli, że jak spalą i zniszczą, jak cały kraj przemienią 
w pustynię, jak wszystką ludność uprowadzą, to Niemców powstrzymają na czas 
dłuższy. 

I natychmiast zabrali się do wykonania okropnego pomysłu. 

  9 Seweryn Franciszek Ś w i a t o p e ł k - C z e t w e r t y ń s k i (1873–1945) – polityk, ziemianin, działacz 
społeczny, Wicemarszałek Sejmu. 

10 Tzw. front rosyjski został przerwany pod Gorlicami podczas walk między 2 a 5 V 1915.
11 Pawieł Nikołajewicz J e n g a ł y c z e w  (1864–1944) – pochodzący z arystokratycznego tatarskiego 

rodu rosyjski generał. W grudniu 1914 został generałem-gubernatorem warszawskiego okręgu 
wojskowego. Pełnił tę funkcję na zmianę z księciem Nikołajem Tumanowem.

12 „Swołocz” (ros.) – łajdak.
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Tysiące Kozaków rzuciło się na kraj: jedni pędzili z zapalonymi żagwiami, żeby 
podpalać domy i zabudowania; drudzy mieli niszczyć zboża po polach, wycinać 
sady i zasypywać studnie, a reszta miała wszystką ludność wypędzać z pogorzelisk 
i gnać stadami do Rosji. 

Było to w początkach lipca, zboża właśnie dojrzewały i żniwa zapowiadały się 
wyjątkowo świetnie, gdy naraz, pewnej nocy zarumieniło się niebo od pożarów, 
zahuczały ponuro dzwony na trwogę i krzyk rozpaczy zatargał powietrzem, bo już 
tu i ówdzie paliły się wsie, niszczono zboża, zabijano bydło i ludność tysiącami 
wypędzano z prawiecznych siedzib.

Zdawało się, że już nie ma ratunku i cały kraj pójdzie w ruinę. 
Władze na wszystkie prośby i błagania pozostały głuche. 
Na szczęście „łapówka” ocaliła choć częściowo tragiczną sytuację. Moskiewskie 

dusze są bardzo czułe na „wziatki” 13. Więc gdzie Kozakowi wetknięto w łapę parę 
rubli, czasem zaledwie kilkadziesiąt kopiejek, a w dodatku jeszcze poczęstowano 
gorzałką – tam ruble brał, gorzałkę wypijał, życzył szczęścia i dawał spokój całym 
wsiom i gminom. A gdzie nie pomogły takie argumenta, tam chłopi drągami i ce-
pami bronili swojego dobra. W wielu miejscach dochodziło do formalnych bitew, 
w których niejednego zatłuczono Kozaka. Tak było w bliższych i dalszych okolicach 
Warszawy, ale nad Bugiem, prawie w całej Chełmszczyźnie i częściowo w Guber-
niach Lubelskiej i Łomżyńskiej, na szlakach, którymi cofały się armie rosyjskie 
i gdzie toczyły się zacięte bitwy, tysiące wsi zostało spalonych i zrównanych z ziemią, 
a setki tysięcy ludu popędzono przed wojskami na śmierć, nędzę i zatracenie. 

Cały tamten kraj przemienił się w dziką, głuchą pustynię. 
Aż nareszcie wybiła ostatnia godzina moskiewskiego panowania w Polsce. 

Przyszła ta historyczna noc: noc z 4 na 5 sierpnia 1915 r. 14 
Cały ten ostatni dzień czwartego sierpnia armaty nie przycichały ani na chwi-

lę, klekotały coraz bliżej mitraliezy 15 i nieustannie grzmiały karabinowe salwy. 
Miasto się trzęsło od huków. Ulicami przelatywały galopem baterie armat, długie 
tabory, szpitale i nieprzeliczone automobile, i chłopskie wozy. Oddziały wojsk 
z najeżonymi bagnetami płynęły niby wezbrane rzeki do mostów na Wiśle. Miasto 
było w gorączce, reszta fabryk stanęła, pozamykano sklepy i bramy domów, po-
zasłaniano okna i kto jeno żył, wychodził na miasto. Niepodobna było wysiedzieć 
w domu. Na ulicach było pełno ludzi. Z przerażeniem przyglądano się maszerują-
cym wojskom. 

W powietrzu czuć było zbliżającą się katastrofę.
Pomimo tego jeszcze powszechnie nie wierzono w ucieczkę Moskali. 
Bowiem pozornie, na oko, wszystko było jak zawsze: po rogach ulic stali poli-

cjanci, kozackie patrole krążyły po mieście, a „ochrana” 16 łowiła po mieście „nie-
błagonadiożnych” 17 jak co dzień, jak przez dziesiątki lat.

13 „Wzjat`” (ros.) – wziąć, pobrać.
14 5 VIII 1915 niemieckie wojska wkroczyły do Warszawy. Zob. M. E c k e r t, Historia Polski 1914–1939. 

Warszawa 1990. – P a j e w s k i, op. cit. 
15 Mitralieza – szybkostrzelne działko.
16 Ochrana – tajna policja rosyjska, która powstała z rozkazu cara Aleksandra III w 1881 roku.
17 „Błagonadieżnyj” (ros.) – godny zaufania. W Rosji carskiej „błagonadiożnym” wydawano zaświad-
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A tymczasem generał-gubernator wyniósł się za Wisłę i zamieszkał w pociągu, 
a władzę nad Warszawą objął Komitet Obywatelski 18.

No i Żydzi mieli radosne, tryumfujące twarze – z niecierpliwością wyczekiwali 
wkroczenia swoich protektorów Prusaków.

O zmierzchu ścichły nagle strzelaniny, noc zapadła ciemna, bez gwiazd, trwoż-
na i rozdygotana śmiertelnym niepokojem.

Tylko gdzieniegdzie paliły się latarnie.
Czarne, nieoświetlone domy wynosiły się w ciemnościach niby góry.
Robiło się strasznie, lęk ogarniał najodważniejszych.
Szeptano sobie na ucho jakby przy łożu konającego.
Przed kościołami modliły się całe tłumy.
A to głuche i nagłe milczenie wielkiego miasta przejmowało dziwną trwogą. 

Coraz potworniejsze plotki krążyły z ust do ust: szeptano, że Moskale miasto wy-
sadzą w powietrze, że Kozacy lada chwila zaczną rabować i wyrzynać, że wodocią-
gi i elektrownia już zniszczone. Przerażenie wzbierało z minuty na minutę, a czas 
przechodził w tych oczekiwaniach strasznie wolno, godziny zdawały się być długie 
jak lata. Nie można się było doczekać jakiegoś końca.

Owo tymczasem resztki wojsk moskiewskich uciekały coraz prędzej. 
Widać było w ciemnych ulicach jeno zbite i pomieszane ze sobą wszystkie ro-

dzaje broni, jak płynęły w jedną stronę, płynęły nieprzerwaną, czarną falą ludzi, 
armat, koni, ambulansów i taborów.

A jeszcze ostatnie oddziały mrowiły się na Placu Zamkowym, przed mostem, 
kiedy już na Pradze, za Wisłą, zaczęły wybuchać olbrzymie pożary!

Moskale podpalali wszystkie gmachy i budynki rządowe.
Paliły się wielkie dworce kolejowe! Paliły się składy monopolowe wódki 19. Pali-

ły się zbiorniki nafty! I paliły się olbrzymie składy wojskowej intendentury! Podpa-
lono również kolosalne składy węgla należące do kolei 20. 

Krwawe morze płomieni zalało całą Pragę i w tych strasznych brzaskach Wisła 
zdawała się spływać żywą, człowieczą krwią.

Grozę podnosiły jeszcze nieustające grzmoty wysadzanych w powietrze domów, 
tunelów, wiaduktów i kolejowych warsztatów, i różnych urządzeń.

O świtaniu zobaczyłem, jak uciekała z Warszawy reszta policji i żandarmerii 
moskiewskiej. I widziałem, jak wielu z nich rzewnie płakało.

Zaraz po szóstej rano wyleciały w powietrze wszystkie cztery mosty na Wiśle.
Moskali już nie było w Warszawie.
Lecz nie opadły jeszcze dymy wybuchów i pożarów, kiedy zawarczały bębny, 

zaświstały klarynety, zagrały ponuro trąby i hordy niemieckie zaczęły mocnym, 
twardym, zwycięskim krokiem zalewać miasto.

czenia o nieuczestniczeniu w antyrządowej działalności. Było to potrzebne podczas ubiegania się 
o pracę czy w trakcie podróży.

18 Centralny Komitet Obywatelski w Warszawie (CKO) – organizacja społeczno-gospodarcza utworzo-
na w 1914 roku za zgodą władz rosyjskich.

19 Zob. J. Z i e l i ń s k i, Koneser. Ząbkowska i okolice. Warszawa 2012.
20 Być może, chodzi o zasoby, które znajdowały się w okolicach ulicy Tunelowej. Zob. A. P a s z k e, 

Dworce Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Oddział I, Warszawa-Skierniewice 1845–1920. 
Warszawa 1986, s. 11–12.
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Mieliśmy nowych panów.
Żydzi szaleli ze szczęścia, witając Prusaków kwiatami.
A Komitet Obywatelski, nie zważając na nową okupację, tak sprawował swoje 

rządy, że od świtania już milicja miejska zajęła posterunki na ulicach, a sądy pol-
skie rozpoczęły swoje czynności o godzinie 10 rano.

II

Zaczęły się zgoła nowe i niewypowiedzianie ciężkie czasy.
Czasy, jakich nie przewidywali nawet najposępniejsi pesymiści.
Całe lata powolnej męki i powszechnej ruiny.
Po zajęciu Warszawy Niemcy wydali manifest do narodu, w którym pisali, że 

wchodzą do Polski jak przyjaciele, że prywatna własność będzie uszanowaną,  
że będą się rządzili tylko prawem i sprawiedliwością, że przychodzą nas oswobadzać 
spod tyranii caratu! 21

I tak święcie spełnili swoją uroczystą obietnicę – że pod koniec ich panowania 
w Polsce dziesiątki tysięcy polskich robotników, przemocą wywiezionych do Niemiec, 
ginęło z głodu i nadmiernej pracy, tysiące marło w obozach jeńców i po więzieniach, 
a po miastach polskich już nawet brakowało trumien dla pomarłych z głodu – cho-
wano ich w starych skrzyniach, po paru nieboszczyków razem, i pookręcanych, 
w braku odzienia, w papierowe prześcieradła. 

Spadli na Polskę niby stado zgłodniałych wilków.
I nażerali się naszym kosztem do syta!
Dzieci nasze po miastach marły tysiącami z braku mleka, bo Niemcy nakazali 

dostawiać sobie po parę funtów masła tygodniowo od każdej krowy. A kto śmiał 
nie dostawić, płacił wysokie kary, a w dodatku brał kije od żandarmów. Na Podla-
siu zaś i w całym Ober-Oście pozostającym pod wojskowym zarządem zaregestro-
wali wszystkie kury po wsiach i od każdej musieli dostarczać im po pięć jajek ty-
godniowo. Mało tego, przecież na Kujawach, w bliskości kolei, niektórym gminom 
landraci 22 nakazywali dostawiać na stację po furze nawozu z każdej morgi.

Wywozili go do Prus.
Wywozili też ze wschodniej Galicji, nawet czarnoziem całymi pociągami na 

swoje brandenburskie piaski.
Ale odbiegłem od porządku, niechaj mnie wytłumaczy okropność wspomnień. 

W Warszawie rozpoczęli swoje rządy po swojemu, tzn. obiecywali złote góry, mieli 

21 Zob. Odezwa do Polaków Naczelnego Dowództwa niemieckich i austro-węgierskich armii wschodnich 
z początku sierpnia 1914 r. W zb: Wiek XX w źródłach, s. 61: 

 „Polacy! 
 Zbliża się chwila oswobodzenia spod jarzma moskiewskiego. 
 Sprzymierzone wojska Niemiec i Austro-Węgier przekroczą wkrótce granicę Królestwa Polskiego. 

Już się cofają Moskale. Upada ich krwawe panowanie, ciążące na Was od stu przeszło lat. Przy-
chodzimy do Was jako przyjaciele. Zaufajcie nam! 

 Wolność Wam niesiemy i niepodległość, za którą tyle wycierpieli ojcowie Wasi. 
 [...] Z naszymi sztandarami przychodzi do Was wolność i niepodległość”. 
22 Landrat – urzędnik pruski zawiadujący powiatem.
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na ustach: prawo, sprawiedliwość, a rządzili gwałtem i grabieżą, zwłaszcza iż zna-
leźli w Żydach wiernych i pojętnych sprzymierzeńców. 

Nawet w drobniejszych sprawach pokazali się ordynarnymi oszustami.
Na własne oczy widziałem zbiór kwitów, jakimi płacili z początku za rekwiro-

wane bydło i zboże po wsiach. 
Na jednym z nich, zamiast wyszczególnienia, co zabrano i na jaką sumę, napi-

sano: „Idź, głupi, do Moskali, niech ci zapłacą”. A na drugim: „Niech żyje Wilhelm II”. 
A na trzecim: „Okazicielowi tego kwitu dajcie kamraci w pysk”. I zamiast podpisów, 
kładli jakieś nieczytelne zygzaki. 

Naturalnie kwity były pisane po niemiecku, chłop brał je w dobrej wierze, bo 
nie rozumiał, a przy tym wystawiali je wspaniali oficerowie niemieccy!

Z powodu tych bezwartościowych kwitów przyszło do ciekawej sceny w jednym 
ze dworów w Rawskiem. Jakiś oficer zarekwirował we dworze kilkanaście krów, 
wybrał co najlepsze konie, wozy, uprzęże i oceniwszy wszystko śmiesznie nisko, 
napisał kwit formalny i dał go właścicielowi.

– Po cóż takie ceregiele, kiedy i tak mi nie zapłacicie! – powiedział dziedzic.
– Jak pan śmie tak mówić, to obraza Niemiec, my zawsze i święcie wypełniamy 

nasze zobowiązania, niemiecki podpis to złoto! – zawrzesz[cz]ał oficer.
– Szkoda tylko, że za takie złoto nie można kupić sobie nawet postronka! – od-

powiedział szlachcic zuchwale i wydobywszy z biurka plikę starych, pożółkłych 
papierów, podsunął je pod nos rozwścieczonego Niemca.

– Oto kwity niemieckie z roku pańskiego 1794, za rekwirowane w tym samym 
majątku bydło, konie i owce! Suma złotych polskich 37.500! Niezapłacone! A to 
kwity z roku 1797, również za bydło, siano, zboże itp. Niezapłacone!

– Pan jesteś wrogiem Niemiec! Zakrzyczał oficer i wyjechał rozgniewany.
To, co przytaczam, to jeno mała próbka niemieckiej uczciwości.
Chłopi pomiarkowawszy wnet, co znaczą niemieckie kwity i niemiecka uczci-

wość, zaczęli wszystko chować, jak się tylko dało. Niemcy wydzierali im siłą, pod-
stępem, biciem i sadzaniem do więzień. A przy tej bezecnej robocie ograbiania 
i rozbojów, Żydzi byli najżarliwszymi pomocnikami, bez ich pomocy Niemcy nie 
byliby w stanie dokonać ani w połowie tych złodziejstw. Wobec tego, od pierwszych 
dni okupacji, zawrzała cicha, sroga i nieubłagana wojna – wojna uzbrojonych ra-
busiów z bezbronną polską ludnością. 

A Niemcy, gnębiąc i rabując, nie przestawali wciąż obiecywać wolnej Polski, nie 
przestawali łudzić na wszystkie sposoby! Kto chciał i komu to było na rękę, uwie-
rzył. Naród nie dał się jednak okpić fałszywymi obiecankami! Naród prędko odczuł, 
że cokolwiek Niemcy mówią, cokolwiek obiecują, na cokolwiek przysięgają – to 
wszystko kłamstwo, zdrada i pozór, gdyż prawdziwym ich celem jest zniszczenie 
Polski...

I ten instynkt ocalił nas od zguby.
A przecież i własnych, polskich kusicieli nie brakowało w te dnie:
– Byli, którzy przysięgali na Franciszka Józefa i wołali, że tylko z Austrią nasze 

szczęście i przyszłość; – byli, którzy w Berlinie wyprzysięgali się Poznańskiego i jeno 
w łączności z Prusakami widzieli polskie jutro; a najliczniejsi może byli ci, którym 
było pilno do posad, robienia dobrych interesów i wystawania w cesarskich przed-
pokojach, zasię wszyscy jednako krakali: Niemcy są niezwyciężeni! Niemcy są 
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najmędrsi, bo są najmocniejsi. Trzeba się wyrzec mrzonek i zapomnieć o Poznań-
skiem, zapomnieć o Gdańsku, zapomnieć o Szląsku i pruskich Mazurach! Byle 
pozyskać chociaż pozór, chociaż cień samodzielności, chociażby na najmniejszym 
skrawku Polski! Gotowi byli się zgodzić na Polskę tak okrojoną i małą, żeby nam 
w niej starczyło miejsca akuratnie na wspólny grób!

I to jest wiekopomna zasługa ludu, że z pogardą odrzucał te wszystkie kuszące 
głosy. Zdrowy, piastowski instynkt przemówił w duszach i z wolna nieśmiertelne 
Kościuszkowskie hasło: „Wolność! Całość i Niepodległość”, stawało się hasłem 
całego narodu!

I nie mogło być paktów ze śmiertelnym wrogiem, każdy bowiem pojmował, że 
albo my, albo oni! Wyboru nie było i wahać się nie było wolno. 

Na próżno też te różne orientacje polityczne wrzeszczały błagalnie: 
„Warszawo, przemów!”
Na próżno przyjeżdżały całe tuziny „wielkich” polityków krakowsko-wiedeńskich 

i ze łzami w oczach, wyciągając błagalnie ręce, wołały:
– „Warszawo przemów!”
Na próżno również przyjeżdżały socjalistyczno-żydowskie ekscelencje z Krako-

wa i na wiecach, wobec tysięcy ludzi, krzyczały, że „P o l s k a  n i b y  b l u s z c z 
o b w i n i e  s i ę  k o ł o  t r o n u  H a b s b u r g ó w  i  t r w a ć  b ę d z i e  w  t a k i e j 
s z c z ę ś l i w o ś c i  n a  w i e k i”.

Warszawa milczała.
Nazwano ją za to prostytutką, hańbą Polski, podłą niewolnicą cara!
Narodu nie mogą dotknąć takie obłąkańcze obelgi, a Warszawa przemówiła 

dopiero w dniach listopadowych, gromiąc i wypędzając Niemców; przemówiła głosem 
gromów i przemawia dotychczas jeszcze, walcząc na wszystkich frontach z nieprzy-
jacioły za „Całość, Wolność i Niepodległość”.

Wobec takiego oporu Warszawy i Królestwa Niemcy zabrali się do roboty nęka-
nia i wyniszczania z największą systematycznością.

Zawrzała nieubłagana walka na śmierć i życie.
Przede wszystkim zaprowadzili w całej okupacji przymus pasportowy 23. 
Pod srogimi karami nie wolno było wyjść nawet przed dom bez pasportu, 

a niezależnie od tego nie wolno było wyjść z miasta za rogatki, z gminy do gminy, 
ze wsi do wsi bez specjalnych przepustek wydawanych tylko na parę dni, natural-
nie za opłatą osobną, po 2 i 3 marki od osoby. A jeśli kto musiał jechać koleją, 
wyrobić był powinien nowe pozwolenie i znowu za nie zapłacić. Jechać zaś było 
tylko można w najgorszych wagonach, na których wisiały tabliczki z napisami: 
„dla krajowców” 24. Za samo prawo kupienia sobie biletu do drugiej klasy płaciło 

23 Obowiązek ten został wprowadzony zarządzeniem H. H. von Beselera z 9 IX 1915. Zawierało ono 
10 szczegółowych punktów. Jeden z nich brzmiał: „Kogo napotka się bez paszportu albo kto nosić 
będzie przy sobie niewłaściwy, fałszywy lub sfałszowany, lub w ogóle nieważny paszport, karany 
będzie więzieniem w domu karnym do 10 lat lub, przy przyznaniu okoliczności łagodzących, wię-
zieniem do 5 lat albo grzywną od 10 do 6000 marek” (Rozporządzenie dotyczące zaprowadzenia 
powszechnego przymusu paszportowego. „Dziennik Rozporządzeń” 1915, nr 2, s. 1). Zob. też 
Wojna z musu. „Dziennik Narodowy” 1915, nr 104, s. 1.

24 Krajowiec – dawniej: autochton.
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się trzy marki, pod formą świadectwa „odwszenia” wydawali je specjalni doktorzy, 
Niemcy.

Nałożyli ogromne podatki, a dawne, niezapłacone Moskalom, ściągali wojsko-
wymi egzekucjami. Kto nie mógł zapłacić, tego bez litości licytowano choćby do 
ostatniej poduszki spod głowy, do ostatniego łacha.

Zasekwestrowano wszystkie towary i surowce po sklepach, składach i fabrykach. 
Zabrano wszystkie lepsze konie z całego kraju.
Zaś po wsiach zarówno chłopom, jak i większym właścicielom nie wolno było 

sprzedawać ani ziarna zboża, ani krowy, ani jaja, ani nawet snopka słomy – bo 
Niemcy zabierali wszystko po z góry oznaczonych cenach i płacili kwitami. Nie dość 
tego, ale naznaczyli jeszcze z każdej morgi ziemi uprawnej taką ogromną ilość ziar-
na, słomy, ziemniaków, siana i funtów mięsa, które musiano odstawiać do niemiec-
kich magazynów po powiatach, że już w pierwszym roku okupacji, na wiosnę 1916 r., 
głód zajrzał do miast i wsi polskich. 

Nie było co jeść, ni czym zasiać, ni czym zorać pól!
A w dodatku, wolno było prowadzić handel produktami rolniczymi, tylko rzą-

dowej spółce berlińskiej, naturalnie żydowskiej.
Proszę więc sobie wyobrazić, jakie musiały dziać się nadużycia i jakie nowe 

krzywdy spadały na nieszczęśliwą ludność, zwłaszcza iż ten przymusowy handel 
odbywał się pod opieką pruskich żandarmów i bagnetów. Właściwie były to zbroj-
ne egzekucje po wsiach i dworach i systematyczny rabunek koni, krów, zboża, 
trzody chlewnej i nawet wozów!

A później, jesienią, kiedy wojska niemieckie zaległy bojowe pozycje w głębi Litwy 
i Białorusi, a rozpoczęła się wczesna zima, zaczęli po wsiach zabierać chłopom 
kożuchy i co lepsze buty, i koszule!

Ściągali z kobiet wełniaki, zabierali płótna domowej roboty, zabierali gotową do 
tkania przędzę, zabierali wełnę, zabierali uprzęże, zabierali skóry, zabierali nawet 
stare worki.

Ustanowili normę pożywienia dla każdego człowieka, a jeśliby przy rewizjach 
znaleźli choć parę łutów 25 mąki, więcej niźli było przepisane, konfiskowali. 

A jeśli jakiś zuchwalec ośmielił się bronić ostatniej krowiny, żywicielki swoich 
dzieci – zabijali go bez miłosierdzia jako wroga Niemiec i buntownika. 

A jeśli u kogo znaleźli jakąś prawieczną strzelbę – zabijali za taką zbrodnię. 
A jeśli kogoś denuncjowano, że przechowuje u siebie dawnego żołnierza rosyjskie-
go, chociażby to był syn rodzony – zabijano również na mocy prawa wojennego. Za 
byle co, za niesłuchanie drakońskich rozkazów, za niedostarczenie naznaczonego 
kontyngentu, za nieustąpienie z drogi niemieckiemu parobowi – całe gminy, całe 
wsie i miasteczka płaciły dziesiątki tysięcy marek kary, a setki ludzi pędzono w kaj-
danach do więzień, wywożono do Niemiec na przymusowe roboty lub zamykano do 
obozów jeńców, gdzie marli z głodu i tyfusów.

W krótkim też czasie Polska wieś przybrała pozór smętarzyska; ludzie chodzi-
li jak cienie, ze strachem wyglądając każdego nowego jutra. Pomilkły śpiewy i mu-
zyki, ogłuchły domy, opustoszały drogi, bo wszędzie Żydzi na służbie niemieckiej 

25 Łut – dawna jednostka miary masy, niecałe 13 g.
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węszyli, nasłuchiwali i donosili. Pruscy zaś żandarmi kwaterowali w każdej gminie 
i miasteczku, że niepodobna się było ruszyć w całym kraju, żeby się nie natknąć 
na pikielhaubę 26, bagnet nastawiony i oczy zbójecko penetrujące.

Ołowiany i ciężki smutek pokrył Polskę jakby posępną mgłą, lecz w sercach 
narastała zawzięta, nieprzebłagana nienawiść do Niemców. I uczono kryć się przed 
rabusiami ze wszystkim, co mogli zabrać i ukraść. 

Chowano więc krowy po lasach, a zboże zakopywano w ziemi. 
Był taki wypadek. W Miechowskiem, przy granicy dawnej Galicji, jeden z pol-

skich legionowych oficerów, któremu polecono spisać wszystkie groby żołnierzy 
padłych w bojach, jakie się toczyły w tamtych okolicach, znalazł pod jedną wsią 
mały cmentarz i kilkanaście mogił starannie odarniowanych, na każdym z nich był 
krzyż prawosławny i rosyjskie napisy! Zdziwił się, gdyż w jego spisie nie było żadnej 
wzmianki o bitwie czy utarczce pod tą wsią. Woła sołtysa.

– Co to za mogiły? – pyta, niczego nie podejrzewając.
– Żołnierzy, panie kapitanie, niby to Rusków... Odpowiedział chłop spokojnie.
– Nic nie wiem o bitwie tu stoczonej, kiedy to było?
– Kiedy? A jakoś wtenczas, kiedy to Moskale szli na Kraków. Sroga tu była 

bitwa! Strzylali, że aże strach! Dużo trupa padło, dużo krwi się polało. Gadał sołtys 
i gadał tak długo, i rozwodził się tak szczegółowo, i tak udowadniał stoczoną bitwę, 
aż oficer zaczął mimo woli coś podejrzewać.

– Trzeba będzie rozkopać mogiły, to się dowiemy, do jakich wojsk należeli zabici.
– Wszystkie tu były, panie; piechota i konnica, i ci od armat, i Kozaki.
– Zobaczymy! Zwołać kilkunastu ludzi z łopatami. – Rozkazał oficer.
Sołtys poszedł, ale wrócił prawie z całą wsią i wszyscy z drągami.
– Grobów ruszać nie można, bo tam leżą i ci co pomarli na cholerę – wyrecyto-

wał sołtys występując naprzód. – Choroba rozniesłaby się na okolicę!
– Nie damy ruszać grobów! Nie pozwolim! Zaczęli groźnie pokrzykiwać.
Wtedy oficer zrozumiał i zaczął się serdecznie śmiać.
– No dobrze, nie ruszę tych mogił i nie powiem nikomu, możecie mi wierzyć – 

i przeczytawszy napis na pierwszym krzyżu z brzega, powiedział – Iwan Petrowicz 
Iwanow, czego pilnuje? Mówcież otwarcie, widzicie, że wiem wszystko.

– To Jasiowa pszenica i parę korczyków żyta! Odpowiedział z uśmiechem sołtys.
– A ten drugi, Paweł Antonowicz Łykow, cóż on kryje?
– To moje, panie kapitanie, tam jeno skrzynia z babskim przyodziewkiem i wo-

rek mąki, worek kaszy i trochę przędzy! Musielim tak pochować, bo już tak te 
Austryjaki kradły, tak zabierały wszystko, że jeszcze miesiąc albo dwa i sami byśmy 
zdechli z głodu. Poszlim po rozum do głowy i zakopalim. Już tu wielu pytało o tych 
zabitych! I niejeden pacierz odmówił za pozabijanych! I nikomu ani postało w my-
śli podejrzenie, dopiero p. kapitan...

Opowiadał mi to ów kapitan, nie zdradziwszy jednak nazwiska owej wsi.
Tak się bronili po wsiach przed zbrojnym rabunkiem niemieckich hord.
Zasię po miastach było może jeszcze gorzej.
Niemcy potrzebowali robotników do swoich wojennych fabryk i na rolę, której 

26 Pikielhauba – niemiecki hełm zakończony szpikulcem. Został wprowadzony na wyposażenie pruskiej 
piechoty w 1842 roku przez Fryderyka Wilhelma IV.
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nie miał kto uprawiać. Zaczęli więc po wszystkich wsiach, gminach i miastach 
ogłaszać, aby się zgłaszali robotnicy na wyjazd do Niemiec, obiecując przy tym 
niesłychane zarobki, przejazd darmo, opiekę sanitarną i powrót wtedy, kiedy się 
każdemu będzie podobało.

Ludzie czytali te ogłoszenia skwapliwie, boć w kraju roboty nie było, ale że nie 
bardzo wierzono w te obietnice, nikt się nie kwapił jechać do Niemiec. Wtedy Niem-
cy postanowili głodem przymusić ich do uległości.

Zamknięto więc resztę fabryk, wywieziono maszyny, pozabierano transmisyjne 
pasy, a co pozostało, porozbijano i zniszczono.

Robotnicy się nie poddali, chociaż już głód zaczął do nich zaglądać. 
Wtedy zabroniono miastom wydawania zapomóg bezrobotnym, zabroniono 

nawet ich rodzinom wydawać darmowe obiady.
Nędza zaczęła się szerzyć i kto jeno miał do kogo, uciekał na wieś przed śmier-

cią głodową! Do Niemiec jednak nie chcieli wyjeżdżać.
Wówczas Niemcy wzięli się na inny sposób; oto zaczęli polować na robotników 

niby na dzikie zwierzęta. Po ulicach Warszawy patrole łowiły młodych i zdrowych 
ludzi. Wywozili ich do Niemiec. Robili obławy po miastach fabrycznych jak w Łodzi, 
Pabianicach, Zgierzu i Zduńskiej Woli. Napadali w czasie jarmarków i wybrawszy 
co najtęższych, wywozili. Czyhali na różne wiece i zebrania robotnicze, żeby wpaść 
zbrojnie i pochwyconych popędzić w kajdanach na ciężkie roboty do Niemiec. W ten 
sposób, podły i podstępny, zabrali dziesiątki tysięcy. Ten rabunek ludzi trwał tak 
długo i uporczywie, aż wielu, znękanych nędzą i ukrywaniem się przed żandarma-
mi, poszło dobrowolnie. I niewielu z nich powróciło, zjadła ich tam niewolnicza 
praca nad siły i głód. A żony i dzieci pozostałe w Kraju na próżno wyczekiwały od 
mężów i ojców przyobiecanej pomocy. I na próżno całymi tygodniami cisnęły się po 
różnych niemieckich urzędach, żeby się chociaż dowiedzieć, czy aby żyją.

Większość przepadła jak kamień we wodzie.
I nie koniec na tych rabunkach mężczyzn, były jeszcze straszniejsze.
Owo na Podlasiu i w tak zwanym Ober-Oście wybierali Niemcy po wsiach nie-

których co najpiękniejsze dziewczyny i mężatki, i pod pozorem, że potrzebują po 
miastach żeńskiej usługi, wywozili je dla armii walczącej na froncie rosyjskim. 
Przebrała się jednak chłopska cierpliwość, odbili transporty, dochodziło do krwa-
wych rozpraw i rzezi! Nie pozwolili jednak, a potem kiedy jaki bądź żołnierz zbliżał 
się do wsi, to wszystkie kobiety chowały się, gdzie tylko mogły, jak kiedyś przed 
napadami Tatarów.

Nic też dziwnego, iż prócz nienawiści i nędza rosła z dnia na dzień po miastach 
i miasteczkach. Wszystko też drożało w niepojęty sposób i głodowa śmierć jęła 
zaglądać w oczy milionom ludzi. W kraju zaczynało brakować wszystkiego, a mu-
siało brakować, gdyż Niemcy rabowali, co im tylko wpadło w pazury, resztki zaś 
wykupywały za wielkie ceny spekulanckie hieny na wywóz do Prus. 

Rekwirowali w całym kraju samowary i rondle, miedziane wanny i cynkowe 
dachy, klamki mosiężne i okucia. Rekwirowali włókniste towary. Zabierali stolarzom 
suche drzewo, kowalom zapasy żelaza, szewcom i garbarniom skóry! A gdzie mogli, 
to nie darowali i prywatnym mieszkaniom – meble, dywany, fortepiany i pościele 
szły całymi pociągami do Berlina jako łup wojenny.

Nawet mosiężne kable od tramwajów i telefonów wypruli z ulic Warszawy i Ło-
dzi. Nie darowali również kościelnym dzwonom i metalowym sprzętom.
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Zabierali nawet łozinę do wyrobu koszyków i wywozili ją do Niemiec.
Kraj też wpadał w otchłań ostatecznej nędzy.
Miasta literalnie marły z głodu.
Nawet chorym po szpitalach nie było co dawać jeść i zbrakło lekarstw.
Ludzie też marli jak muchy, zwłaszcza zaś dzieci. Zabroniono je wywozić na 

cmentarze w dzień, żeby nie wywoływać wzburzenia, więc jeno o zmierzchach po-
suwały się ciemnymi, wyludnionymi ulicami nieprzeliczone karawany białych 
trumienek, wieźli je ojcowie na wózkach lub matki dźwigały na plecach. I tak trwa-
ło całe miesiące i całe lata.

A i Warszawa zaczynała być podobną już więcej do smętarza niźli do miasta. 
Większość mieszkańców w zimowych miesiącach obywać się musiała bez światła 
i opału. Kwarta 27 nafty kosztowała czterdzieści marek, a pud 28 węgla siedem. Domy 
stały ciemne, ulice były puste i latarnie niezapalone, że tylko tu i ówdzie tliło się 
w ciemnościach jakieś światełko.

Ale domy zajęte przez Niemców, wszystkie ich koszary i urzędy, gorzały całe 
noce jarzącymi światłami, a wewnątrz aż dusili się od gorąca. Sobie nie żałowali 
niczego. Przecież dobrze i wesoło żyli na nasz koszt. Warszawie brakowało pieniędzy 
na utrzymanie szpitalów, na szkoły, na konieczną pomoc konającej z głodu ludno-
ści, bo musiała utrzymywać całe hordy niemiecko-żydowskich urzędników, musia-
ła utrzymywać liczną załogę, płacić hotele za oficerów, meblować im mieszkania 
i dawać na każde żądanie władz setki tysięcy i miliony na ich potrzeby. A kiedy na 
radzie miejskiej podnosić się zaczęły głosy protestów, to wywieziono oponentów do 
Niemiec, żeby się tam w strasznych obozach jeńców nieco uspokoili.

Wolno tylko było cierpieć, płacić, oddawać, czego żądano, i milczeć.
A dla swoich przyjaciół politycznych i adherentów stworzyli „Radę Tymczaso-

wą” 29. Prawdziwy teatr marionetek i pajaców, poruszany sznurkami, z Berlina 
i Wiednia. Prawdziwą karykaturę rządów, śmieszną i zarazem tragiczną.

Było ciężko, gorzej, niżeli jestem w stanie opowiedzieć, a już te niekończące się, 
długie miesiące zimowe bez światła i opału stawały się nie do wytrzymania. Wypi-
jały z nas życie niby legendarne wampiry.

Przed sklepami Komitetu Obywatelskiego majaczyły dniami całymi i nocami 
nieskończone ogony – otwierano je o siódmej rano, a już od północy, często nawet 
i zaraz z wieczora, zbierali się pod nimi, wyczekując swojej kolei. 

Szły trzaskające mrozy, lodowate wichry, do kości przejmujące jesienne deszcze 
i wichry, a kobiety, dzieci i starcy ledwie przyodziani, w łachmanach, z nogami 
pookręcanymi tylko w stare gałgany, z męczeńską cierpliwością czekali na odrobi-
nę taniej żywności, wydawanej za kartkami.

Wiele tam ludzi padło z zimna i głodu, wielu śmiertelnie przemarzniętych wy-
wieziono do szpitalów, to tylko Bogu jedynemu wiadomo.

I tak cierpieli prawie wszyscy po miastach – zarówno inteligent, jak i robotnik. 
Nędza jednako ogarniała wszystkich swoimi trupimi ramionami.

27 Kwarta – jednostka objętości: staropolska – 1,125 litra; angielska – 1,136 litra.
28 Pud – rosyjska jednostka wagowa licząca 16,38 kg.
29 Inauguracyjne posiedzenie Tymczasowej Rady Stanu odbyło się 14 I 1917 na Zamku Królewskim 

w Warszawie. Zob. B. H u t t e n - C z a p s k i, Sześćdziesiąt lat życia towarzyskiego i politycznego. 
T. 2. Warszawa 1936, s. 325.
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A groza śmierci głodowej bratała.
Znam wiele rodzin inteligencji, które przejadłszy oszczędności, żyły potem po-

wolną wyprzedażą mebli, pościeli, odzienia...
Znam takie rodziny, gdzie na ojca i dwóch synów pozostało jeno jedno palto. 

I znam takich, których wojna zastała w pięciu pokojach, ale po czterech latach 
gnieździli się już w suterenie i na cztery osoby posiadali dwa sienniki i jedną, lite-
ralnie jedną, kołdrę.

I to byli inżynierzy, adwokaci, artyści, handlowcy, technicy, literaci, nauczycie-
le – tysiące rodzin inteligenckich, których wojna pozostawiła bez środków. 

Całe też tysiące rodzin żyło jeno kartoflaną zupą komitetową 30 i strasznym 
chlebem kartkowym, palili w kominach raz na tydzień, a przez całe miesiące zimo-
we nie mieli światła w mieszkaniach.

Śmierć też kosiła ich niemiłosiernie.
Naturalnie w kraju wielkim jak Polska nie brakowało ludzi bogatych, zwłaszcza 

nie brakowało ludzi bogacących się na powszechnej nędzy, tzn. „paskarzy”, ludzi 
bez czci i sumienia, w ogromnej większości Żydów. Ale walka z lichwą wszelakiego 
rodzaju i „paskarzami” była niemożliwa. Opłacali się Niemcom i Niemcy się nimi 
serdecznie opiekowali. Bywały takie wypadki: sędzia Polak nakazał poaresztować 
największych spekulantów, lecz nim zdążył ich osądzić, Niemcy wypuścili ich na 
wolność, a sędziemu kazali podać się do dymisji. 

A bywały i takie rzeczy: dwory i zamożniejsze wsie występowały z pomocą dla 
nędzy miejskiej, zbierały między sobą składki, ale głównie chciały pomagać żyw-
nością, zbożem zwłaszcza i kartoflami. Niemcy pozwalali na takie braterskie pomo-
ce, ale cóż kiedy ani jeden transport nie doszedł swego przeznaczenia. Ginął w nie-
mieckich magazynach i kieszeniach.

Ale pomimo takiej ogólnej niedoli, nie było w narodzie rozpaczy; większość 
niezłomnie wierzyła w zwycięstwo koalicji i w zmartwychwstanie Polski.

Naród, mimo przeszkód straszliwych i mimo niemieckiej pięści wiszącej nad 
każdą polską głową, prostował się coraz potężniej, patrzył ku dalekim jeszcze 
zorzom wolności, a zarazem brał się, jak mógł, do roboty. Dźwigał się, jak umiał, 
i budował, jak poradził. A wiedziony nieomylnym i świętym instynktem, zaczynał 
od szkoły.

Właśnie w czasie wojny, w najgorszych chwilach, często literalnie pod kulami, 
a zawsze wbrew Niemcom, otworzono tysiące szkół po wsiach i miasteczkach. Gdzie 
nie było odpowiednich budynków, tam uczono po chłopskich izbach, plebaniach 
albo i po stodołach. Tu i ówdzie same gminy uchwalały powszechne, obowiązkowe 
nauczanie i to swoim własnym kosztem. A gdzie Niemcy nie chcieli pozwolić na 
szkołę, tam nauczano tajnie, nocami. Bywały wsie, gdzie nauczyciel, aby nie wpaść 
w ręce niemieckich szpiclów, co noc sypiał w innej chałupie. Pęd do nauki wybuchał 
tak żywiołowy, że otwierano całe gimnazja, jak w Ojcowie pod Krakowem 31, gdzie 

30 Komitet Obywatelski organizował pomoc m.in. w postaci posiłków i odzieży. Zob. M. P r z e n i o s ł o, 
Organizacje samopomocy społecznej w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej. „Niepodle-
głość i Pamięć” 2011, nr 1.

31 Chodzi o Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne w Ojcowie, które istniało w latach 1917–1922.
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chłopi z paru wsi złożyli czterdzieści tysięcy rubli na otwarcie tej szkoły, ale pod 
warunkiem, że ta szkoła ma być tylko dla Polaków.

Rzucono się do handlu. Utworzono bardzo wiele spółek i kooperatyw.
Broniono się wszelkimi sposobami przed nędzą, Żydem i Prusakiem.
A już chłopi w okolicach stratowanych przez wojnę dokonywali prawdziwych 

cudów pracy i wytrwałości.
Bywało często, że zaledwie skończyła się bitwa, zaledwie przetoczyły się dalej 

walczące ze sobą armie, a jeszcze dymiły popalone chaty, gdy chłop już powracał 
na rumowiska, w głowę się skrobał, medytował przez chwilę i splunąwszy w garście, 
zabierał się namiętnie do odbudowy spalonego gniazda. 

Znane są też wypadki, że w okolicach tuż za bojowymi frontami chłopi, nie 
zważając na niebezpieczeństwa, orali i siali, absolutnie pod gradami kul.

Wielu z nich zapłaciło życiem lub ranami tę dziką żarliwość pracy. 
W Lubelskiem, we wsi niedaleko Kraśnika, jeden z tamtejszych gospodarzów 

wyszedł z pługiem w pole podczas srożącej się właśnie bitwy 32. 
Kule świszczały dokoła, szrapnele przelatywały mu nad głową i raz po raz wy-

buchały granaty, wyrywając straszliwe fontanny ziemi, a chłop jeno czapę nasadzał 
głębiej na uszy, niekiedy zezował na boki, czasem się żegnał, koniowi bata przy-
kładał i nieulękle orał zagon za zagonem.

Zobaczył to jakiś moskiewski oficer, podjechał i woła zdumiony:
– Człowieku, bójże się Boga i uciekaj, bitwa przecież, mogą cię zabić.
Chłop spojrzał w stronę wołającego i tylko mruknął.
– Przecież to nie do mnie strzelają! Pola nikt za mnie nie zaorze!
I orał dalej.
Ten prosty chłop wyrzekł jedną z największych prawd:
„Pola nikt za mnie nie zaorze”.
Bowiem sami, własnymi rękami, w największym trudzie, w męce i wśród nie-

bezpieczeństw i nieskończonych ofiar, musimy sobie odbudowywać ten wspaniały 
polski dom. Tylko tak budowany, będzie trwał wiecznie.

Już cały naród czuje tę prawdę, więc nic dziwnego, że ta ordynarna farsa, jaką 
Niemcy zagrali w listopadzie 1916 r., ogłaszając na Zamku Warszawskim niby to 
wolną i niezależną Polskę, nikogo nie oszukała.

Chyba jeno tych, którzy pragnęli być oszukanymi.
Niemcy zawiedli się srodze, przypuszczali bowiem, że po ogłoszeniu takiej 

Polski, naród oszaleje z radości, padnie im w ramiona, przysięgnie wierność i na-
tychmiast utworzy wielką armię, która pójdzie wraz z nimi bić aliantów! O to im 
głównie chodziło! Tymczasem kiedy Beseler 33, niemiecki generał-gubernator, po-
wracał z tej hecy do Belwederu, na drugi koniec Warszawy przejeżdżał pustymi 
ulicami. I ani jeden głos nie podniósł się na jego przywitanie! Nie usłyszał ani 
jednego słowa wdzięczności. A zamiast entuzjastycznych okrzyków – spluwano 
pogardliwie.

32 Prawdopodobnie chodzi o bitwę, która rozegrała się pod Kraśnikiem w dniach 23–25 VIII 1914, lub 
krwawe i wyniszczające starcie: 1–19 VII 1915.

33 Hans Hartwig von B e s e l e r  (1850–1921) – niemiecki generał, który od 1915 roku pełnił funkcję 
gubernatora Warszawy. 
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Gorzko się później uskarżał na polską niewdzięczność.
Tymczasem po skonaniu suchotniczej „Rady Tymczasowej” stworzono Regencję 

i Gabinet Ministrów 34. Myśleli z tępym, pruskim uporem, że może nareszcie Polska 
da się wziąć chociaż na ten pseudorząd i w końcu im uwierzy. 

A kraj się śmiał z tego niby polskiego rządu, stworzonego w Berlinie i Wiedniu, 
ku wygodzie zaborców i otumanieniu całego świata.

Bowiem Polska miała wtedy swój własny, cichy i tylko moralny rząd, którego 
stworzyła i którego wskazań słuchała. Było to „Koło Międzypartyjne” 35 złożone 
z przedstawicieli stronnictw stojących na gruncie narodowym i pod hasłem: „Wol-
na. Cała i Niepodległa”. Koło obejmowało wszystkie trzy zabory i prowadziło praw-
dziwie polską politykę w porozumieniu z naszymi organizacjami za granicą, w Szwaj-
carii, Londynie, Paryżu, a potem i w Ameryce.

A niesłychanie trudno było się wówczas porozumiewać ze światem. Żyliśmy 
przecież w więzieniu pilnowanym przez okopy i miliony bagnetów. I niemiecka 
sroga cenzura czuwała nad nami. I tajna pruska policja wciąż deptała nam po 
piętach. Prasa nasza była zakneblowana! Musieliśmy stworzyć tajną prasę, żeby 
ostrzegać szeroki ogół przed niemieckimi machinacjami, i informować o tym, co się 
naprawdę dzieje na świecie.

Naturalnie, ci, którzy wyznawali proniemiecką orientację, mogli swobodnie 
komunikować się ze światem, mogli wyjeżdżać za granicę, mogli agitować po Kraju, 
mogli zwoływać wiece i wymyślać w swoich gazetach na aliantów i na nas, co im 
się tylko podobało.

Niezależnie od tych moralnych kajdan, jakimi Niemcy skuwali nas codziennie 
i coraz silniej, nędza w kraju rosła z godziny na godzinę. I gdyby nie braterska 
pomoc Poznańskiego, które przysyłało nam miliony marek, i gdyby nie Sienkiewi-
czowski Komitet w Vevey 36, w Szwajcarii, otrzymujący wielkie zasiłki od was z Ame-
ryki, to pół ludności naszych miast i miasteczek musiałoby wymrzeć z zimna 
i głodu. Zwłaszcza że trzeba było pomagać i Galicji.

W historii tej wojny na ziemiach naszych Galicja musi zająć jedną z najtragicz-
niejszych kart. Będzie to prawdziwa martyrologia tej nieszczęsnej prowincji. Rząd 
austriacki ograbił ją zaraz na początku, a potem straszne fale najazdów niszczyły 
raz po raz. I jakby nie dość tych klęsk straszliwych, rząd austriacki wybrawszy 
wszystkich mężczyzn do wojska i wypędziwszy do obozów koncentracyjnych dzie-
siątki tysięcy, gdzie masowo wymierali, oddał kraj na pastwę węgiersko-żydowskich 
zbójów. Hulali też sobie po Galicji gorzej niźli kiedyś Tatarzy! Nie ma takiej zbrodni 
ni nikczemności, ni złodziejstwa, którego by ta zbójecka banda nie popełniła! Od-
znaczył się szczególnie arcyksiążę habsburski Józef 37, przezwany „wieszatelem” 38, 
gdyż miał specjalne upodobania, przyglądając się wieszaniom ludzi. A powieszono 

34 Zob. Z. J. W i n n i c k i, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego i jej organy (1917–1918). Wrocław 
2017.

35 Międzypartyjne Koło Polityczne – organizacja polityczna działająca w latach 1915–1918.
36 W styczniu 1915 z inicjatywy H. Sienkiewicza, I. Paderewskiego i A. Osuchowskiego powołano do 

życia Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Był on zaangażowany w zbiórki pienię-
dzy, żywności oraz przekazywanie ich do ojczyzny.

37 Chodzi o arcyksięcia Józefa Augusta Habsburga-Lotharingiena (1872–1962).
38 „Wieszatiel” (ros.) – kat, wieszak.
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w czasie wojny w Galicji przeszło trzydzieści tysięcy Polaków! Wieszał arcyksiążę 
i wieszali jego podkomendni. Starczyło podejrzenie o zdradę Austrii, a wnet nie-
szczęsny już wisiał. Znaleźli bieliznę na płocie, jaką kobieta suszyła: daje sygnały 
Moskalom: powiesić! Chłop powiedział nazwę wsi, o jaką pytał jakiś oficer węgier-
ski, wymówił tę nazwę po swojemu. Wprowadza w błąd armię, winien zdrady stanu: 
powiesić! Znaleźli w chałupie worek mąki kupionej od Moskali! Szpieg moskiewski: 
powiesić! Znaleźli ruble, które chłopina składał za różne sprzedane przedmioty: 
powiesić! W jakimś kościele zadzwoniono na intencję zmarłego właśnie chłopa. Dają 
sygnały moskalom: powiesić księdza! W jakiejś wsi Węgier, oficer, nie mógł się 
rozmówić, bo nikt tam po węgiersku nie rozumiał! – powiesić co dziesiątego! Naj-
błahsza, nigdy nie sprawdzana denuncjacja byle Żyda wystarczała i człowiek wisiał! 
Nawet za to, że ktoś powiedział o Franciszku Józefie, iż zgłupiał ze starości. Powie-
szono nieszczęsnego żartownisia. Wieszano po drzewach przydrożnych, po lasach, 
wieszano nawet na ramionach krzyżów. Niepodobna mi tego opowiadać dalej, krew 
ścina się ze zgrozy.

I tak się nasze życie ciągnęło do 1917 r., ciężkie, okropne i beznadziejnie długie. 
Pierwszy głos prezydenta Wilsona o Polsce 39, przemycony jakimś cudem do kraju, 
wstrząsnął Polską niby potężny orzeźwiający prąd elektryczny. Zaśpiewały w du-
szach nadzieje. Setki tysięcy dziękczynnych adresów złożono w konsulacie amery-
kańskim. Odbywały się wielkie i serdeczne manifestacje na cześć Ameryki, zresztą 
rozpędzane bagnetami niemieckich pachołków. 

Zasię później nieco, kiedy już Ameryka wypowiedziała wojnę i cały świat pod-
niósł się zbrojnie przeciwko Prusakom, odetchnęliśmy z radosną ulgą. A w marcu 
tegoż roku, kiedy carat rosyjski rozsypał się w gruzy i ludowe przedstawicielstwo 
Rosyjskiej Republiki ogłosiło uznanie praw Polski, wiedzieliśmy wtedy to jedno, że 
nam trzeba tylko wytrzymać i przetrzymać! 

Do tego przetrzymania pomogliście nam niesłychanie, rodacy.
Pewnego bowiem dnia na wiosnę 1917 rozeszły się po kraju dziwne wieści o was 

i o Paderewskim 40! Słuchaliśmy z zapartym tchem, ze łzami, w gorączce, a wieści 
przylatywały coraz piękniejsze i większe, dzwoniły nam niby pieśni skowronkowe 
na wiosnę – że tworzycie polską armię i miliony dajecie na Polskę. Serca nam 
wzbierały dumą i radosną wdzięcznością. Modlono się za was po kościołach i msze 
odprawiano na waszą intencję.

Z waszego patriotyzmu i ofiarności czerpaliśmy siły.
Z uniesieniem czytaliśmy o gigantycznych wysiłkach Ameryki.

39 8 I 1918 Th. Woodrow Wilson wygłosił orędzie do Kongresu USA. W 13 punkcie orędzia postulował: 
„Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które powinno obejmować terytoria zamieszkane 
przez ludność bezsprzecznie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do 
morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwa-
rantować paktem międzynarodowym” (cyt. za: L. G e r b e r g, Prawo międzynarodowe i historia 
dyplomatyczna. Wybór dokumentów. T. 2. Warszawa 1958).

40 Prawdopodobnie chodzi o tzw. Memoriał Paderewskiego, który został ogłoszony 11 I 1917 i zawie-
rał koncepcję Stanów Zjednoczonych Polski. Nowa państwowość miała być zbudowania z: Królestwa 
Polski, Królestwa Litwy, Królestwa Polesia, Królestwa Galicji-Podola, Królestwa Wołynia. Memoriał – 
19 kart maszynopisu z odręcznymi poprawkami – przechowywany jest w Archiwum Akt Nowych 
w Warszawie.
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Cudowną bajką wydawało się to transportowanie przez ocean setek tysięcy 
żołnierzy w przeciągu miesiąca.

I całym żarem serc błogosławiliśmy rycerzom Ameryki, walczącym bohatersko 
przy boku Francji, Anglii i Włoch ze wspólnym naszym wrogiem.

Ale godzina ostatecznego zwycięstwa była jeszcze daleka.
Niemcy bowiem jeszcze wciąż zwyciężali!
Jeszcze przyszedł atak straszliwy na Verdun 41! Na drugi czy trzeci dzień, po 

zdobyciu pierwszych fortów, Niemcy urządzili po ulicach Warszawy tryumfalną 
paradę! Przy dźwiękach fanfar, przy zwycięskich śpiewach olbrzymi pochód z po-
chodniami krążył po mieście całymi godzinami. Zwycięska radość, upojenie i pycha 
biły z każdej niemieckiej twarzy! Dzikie tryumfalne śpiewy rozlegały się przez całą 
noc! Po wszystkich koszarach, klubach i urzędach bankietowano i pito na cześć 
zdobycia Verdun. Nadzwyczajne dodatki niemieckich gazet przysięgały, iż zdobycie 
tej fortecy to kwestia jeszcze paru godzin. A myśmy musieli na to wszystko patrzeć, 
musieliśmy słuchać i musieliśmy zacinać wargi, a zaciśnięte pięście schować w kie-
szenie.

Na szczęście Verdunu nie zdobyli, a niemieckie sny o potędze prysnęły. Jeszcze 
wielu w Polsce zginęło z nędzy, wielu padło na polach bitew, wiele łez się polało 
i wiele cierpień musiał kraj przenieść.

Jeszcze przyszło bolszewickie panowanie w Rosji, i straszne rzezie Polaków na 
obszarach rozpadnię[te]go imperium. Nikczemne, wołające o pomstę do nieba wy-
niszczanie polskiego żywiołu na Litwie, Białej Rusi i Ukrainie, zainicjowane przez 
Niemców i Żydów, a wykonane rękami bolszewickich obłąkańców. Jeszcze spadł 
na nas traktat zawarty w Brześciu Litewskim 42.

I ostatnia wielkanocna ofensywa niemiecka na wiosnę 1918 r. 43, tak groźna 
z początku, tak zwycięska i zdawało się niepowstrzymana, że wielu ludzi, czytając 
niemieckie biuletyny, nie mogło się powstrzymać od serdecznego płaczu. 

Aż nareszcie doczekaliśmy się dni tryumfów.
Szala zwycięstwa przeważyła się stanowczo na stronę aliantów.
I Polska wtedy targnęła się; naród począł się prostować i w sobie skupiać, na-

bierać tchu i gotować do walki.
Na czele kraju po niedołężnej regencji stanął Polak niezłomny, bożyszcze mło-

dzieży, twórca legionów, żołnierz, wódz i organizator. J. Piłsudski.
A zwycięstwa aliantów już szły za zwycięstwami.
I kiedy nadszedł 11 listopad 44, dzień w którym Niemcy podpisali zawieszenie 

broni, stał się cud nieoczekiwany nawet w marzeniu.
Powstała Warszawa, za nią cały kraj, i w trzech dniach wypędzono Niemców 

i Austriaków. Sama Warszawa miała przeszło 20 tysięcy niemieckich żołnie- 
rzy i urzędników. Ośmiuset zaledwie legionistów, chłopców z Polskiej Organizacji 
Wojskowej i Skautów rzuciło się niby stado lwów na te niemieckie hordy. Uderzyli, 

41 Najbardziej intensywne walki toczyły się pod Verdun na przełomie lutego i marca 1916. Mający 
duże znaczenie strategiczne Fort de Vaux został zdobyty przez Niemców 7 VI 1916.

42 Traktat pokojowy zawarty 3 III 1918.
43 Ofensywa rozpoczęła się 21 III 1918.
44 Tego dnia podpisano rozejm w Compiègne.
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a zwycięstwo poszło ich śladami. Garść bohaterów przemogła groźne tysiące. Niem-
ców ogarnął paniczny strach i widząc niechybną śmierć, oddawali się na łaskę 
i niełaskę, na kolanach żebrząc o zmiłowanie.

Łowiono ich po ulicach, wyciągano z biur i koszar, wleczono z piwnic, gdzie się 
tchórzliwie poukrywali. Widziano wtedy, jak dziewczęta rozbrajały generałów, jak 
dwunastoletnie chłopaki rzucały się na całe uzbrojone kompanie, jak jeden zbroj-
ny legionista pędził przed sobą uciekające w panice bataliony, jak garść robotników 
z gołymi rękami brała w niewolę baterię artylerii i ogromne wojskowe magazyny.

I tak samo działo się po wsiach, miasteczkach i miastach, gdyż skoro jeno 
rozległ się potężny głos z Warszawy: na Niemca! Co jeno żyło, co jeno mogło utrzy-
mać w garści drąg, widły czy strzelbę, jednako chłopi, panowie i robotnicy, wszyst-
ko rzuciło się na wroga. Powiał huragan, zawrzała krew, zacisnęły się pięście, 
zwarły się dusze i runęli na wrogów nieprzełamaną ławą, przemogli, zbili, rozbroili 
i wypędzili z kraju niby wściekłych psów.

A niewielu Niemców zginęło w tych walkach, bo na kolanach skamłali o miło-
sierdzie, więc jeno ten i ów dostał kijem przez łeb i nogą na drogę...

Widziałem na szosie kaliskiej, prowadzącej do Berlina, tysiące rozbrojonych 
Niemców: maszerowali, podpierając się kijami; szli skromni, potulni, cisi, a pokor-
nie się kłaniający każdemu spotkanemu chłopu – wracali do Vaterlandu. A po 
wsiach, przez które przechodzili, po wsiach ograbianych przez nich i łupionych bez 
miłosierdzia, przyglądał się im lud surowo, ale nie brał pomsty za ich poprzednie 
zbrodnie i gwałty, tyle jeno, że tam któryś z nich podkpiwał:

– Te, faja, nie uciekaj tak prędko, bo zgubisz pludry 45!
– A czemu to nie uciekacie na koniach, któreście nam pokradli?
Przerwał te żarty jakiś stary gospodarz i rzucił z powagą.
– Dajcie im spokój, dosyć spokornieli, a bieda nauczy ich jeszcze rozumu.
I tylko w taki sposób mścił się polski lud za swoje krzywdy.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

I na tym powinienem już skończyć te pobieżne wspomnienia.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Ale na zakończenie jeszcze parę słów.
Oto przynoszę wam z Polski najgłębsze podziękowania za waszych synów leją-

cych ofiarną krew za ojczyznę, za wasz szczodry grosz na świętą sprawę dawany, 
i za wasze wierne, szlachetne serca.

Niepodobna mi w słowach wyrazić wszystkiej braterskiej wdzięczności, jaką 
czuje dla was każda polska dusza tam, w starym kraju.

Spełniliście swój obowiązek i za to wam cześć!
I jeszcze jedno.
Polska wstaje z grobu niby Łazarz; wstaje naga, w ranach, w kurzawie krwi, 

w ciężkich bojach, jakie musi toczyć na wszystkich swoich granicach; wstaje po-
tężna, lecz jeszcze osłabiona przebytymi cierpieniami, więc wyciąga ramiona do 
wszystkich swoich dzieci rozproszonych po całym świecie i woła: pomóżcie okryć 

45 Pludry („pludern” ániem.ñ – odstawać) – krótkie spodnie sięgające do kolan.

II-2.indd   187 2018-09-06   10:21:41



MATERIAŁY I NOTATKI188

moją nagość, zaleczcie moje rany, wesprzyjcie moje siły, nakarmcie moich głod-
nych – pomóżcie...

Kto Polsce pomaga – sobie pomaga i własną wolność i szczęście buduje.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Rodacy!
Podnieście dumnie głowy, wyprostujcie przygięte grzbiety, bo oto imieniem 

wolnej Polski was witam i mówię: opadły już wasze kajdany, nie jesteście już nie-
wolnikami, nie jesteście już bezdomnymi sierotami, które każdy mógł poniewierać 
bezkarnie – jesteście równi wszystkim na świecie, jesteście wolnymi obywatelami 
Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej!

Chicago, czerwiec 1919 r. Wł. St. R.

A b s t r a c t

WŁADYSŁAW REYMONT’S WAR MEMORIES AN UNKNOWN MANUSCRIPT

Edited by  
DARIUSZ PACHOCKI John Paul II Catholic University, Lublin

The Kosciuszko Foundation Archive treasures a manuscript by Władysław Reymont. Its origin is 
chiefly connected with the writer’s diplomatic mission in the USA where he was sent by the then Min-
istry of International Affairs. His main duties of the future Noble Prize winner were promoting the idea 
of reborn Poland among the Polish émigrés, striving to find funds to  rebuild it and inducing the émigrés 
to repatriation. Touring the American cities, Reymont delivered over 30 speeches, which was great effort 
to him not only due to organisation but also as far as his health condition are concerned, all of which 
is well documented in his letters to family and friends (placed in commentaries to the text). The mem-
ories, apart from a description of occupation reality, contain an unusually vivid and touching account 
of the first days after regaining independence.

II-2.indd   188 2018-09-06   10:21:41



DOI: 10.18318/pl.2018.3.12

WOJCIECH TOMASIK Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

CIEŃ JASIEŃSKIEGO PRZYCZYNEK BIOBIBLIOGRAFICZNY

Bruno Jasieński był pisarzem dwujęzycznym 1. Na jego wcale pokaźny dorobek li-
teracki składa się kilkadziesiąt pozycji autorskich i jedna współautorska. Te pierw-
sze są na ogół dobrze znane i dostępne w formie licznych edycji, inaczej rzecz 
przedstawia się z tekstem, w którym Jasieński wystąpił w kolektywie: przez ponad 
60 lat był to biblioteczny „biały kruk” – wiedziało o nim stosunkowo niewielu. Dziś – 
paradoksalnie – stał się on osiągalny dla odbiorców na całym świecie, można go 
odszukać i przeczytać na stronie internetowej, gdzie od dłuższego czasu zawieszony 
jest reprint wydania książkowego 2. Ta łatwa dostępność nie znalazła jednak dotąd 
odzwierciedlenia w notach biobibliograficznych. W zestawieniach utworów Jasień-
skiego wciąż pomija się Biełomorsko-Bałtijskij kanał imieni Stalina (Kanał Białomor-
sko-Bałtycki imienia Stalina) 3. A o samym współautorstwie pisze się zwykle w tonie 

1 Zob. E. B a l c e r z a n: Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Z zagadnień 
teorii przekładu. Wrocław 1968; wstęp w: B. J a s i e ń s k i, Utwory poetyckie, manifesty, szkice. 
Oprac. E. B a l c e r z a n. Wrocław 1972.

2 Biełomorsko-Bałtijskij kanał imieni Stalina. Istorija stroitielstwa, 1931–1934 gg. [Kanał Białomor-
sko-Bałtycki imienia Stalina. Historia budowy, 1931–1934]. Ried. M. G o r k i j, L. A w i e r b a c h, 
S. F i r i n. B.m., 1998 (reprint wyd. z r. 1934). Wersja elektroniczna, umieszczona na ogólnodo-
stępnej stronie internetowej: http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/1025843/Gorkiy_-_Be-
lomorsko-baltiyskiy_kanal_imeni_Stalina.html, jest marnej jakości, bez paginacji, ze sporą ilością 
błędów, powstałych prawdopodobnie przy skanowaniu egzemplarza papierowego. Do niej wszakże – 
ze względu na łatwy dostęp – będę się w artykule odwoływać (jeśli nie zaznaczę inaczej), posługu-
jąc się tytułem: Historia, stanowiącym de facto początek podtytułu. Czynię to dla wygody – odstę-
pując tu od zasad edytorskich, zalecających używanie tytułu oryginalnego, jeśli tekst nie był wy-
dany po polsku – stosowanie bowiem tytułu Biełomorsko-Bałtijskij kanał imienii Stalina 
w rozmaitych uwikłaniach składniowych stwarzałoby problemy deklinacyjne. Analogicznie postę-
puję z tytułami rozdziałów i podrozdziałów: podaję je w swoim tłumaczeniu, zapisując kursywą, 
tak jakby to były tytuły „oficjalne”, czyli pochodzące z publikacji w języku polskim.

 Rozdział 9, który będę badał, to w reprincie s. 361–404.
3 Zob. A. S z. [A. S z a ł a g a n]: Jasieński Bruno. Hasło w: Współcześni polscy pisarze i badacze li-

teratury. Słownik biobibliograficzny. T. 3: G–J. Warszawa 1994; Jasieński Bruno. Hasło w: Współ-
cześni polscy pisarze i badacze literatury. T. 10: Ż i uzupełnienia do tomów 1–9. Warszawa 2007. 
Zob. też Bruno Jasieński. Oprac. T. B u j n i c k i. Bibliografię oprac. I. J a r o s i ń s k a. W zb.: Li-
teratura polska w okresie międzywojennym. T. 3. Zespół redakcyjny: I. M a c i e j e w s k a, 
J. T r z n a d e l, M. P o k r a s e n o w a. Kraków 1993 (na stronie redakcyjnej widnieje adnotacja: 
„Redakcję tomu ukończono w 1987 roku”). „Obraz Literatury Polskiej XIX i XX Wieku”. Seria 6. 
O współautorstwie Jasieńskiego w Historii nie wspomina kanadyjska slawistka N. K o l e s n i k o f f 
w monografii Bruno Jasieński. His Evolution from Futurism to Socialist Realism (Waterloo, Ont., 1982). 

Pamiętnik Literacki CIX, 2018, z. 3, PL ISSN 0031-0514
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kąśliwej publicystyki 4. Taki ton był w pełni zrozumiały w narracji prowadzonej przez 
Aleksandra Sołżenicyna, który bodaj jako pierwszy przypomniał związki Historii 
z nazwiskiem Jasieńskiego. W Archipelagu GUŁag pisał z ironią o księdze „formatu 
niemal tak wielkiego jak mszał” i rozwijał to porównanie słowami:

Księga była niejako po to, by przetrwać wieki, by potomność czytała ją z nieustającym podziwem. 
Ale fatalny zbieg okoliczności sprawił, że większość przywódców, sławionych w niej i uwiecznionych na 
fotografiach, miała zostać w ciągu najbliższych 2–3 lat zdemaskowana jako zgraja wrogów ludu. Zro-
zumiałe, że cały nakład tej książki został usunięty z bibliotek i oddany na przemiał 5. 

Dla literaturoznawcy szczególnie interesujący jest fragment z nazwiskami:

Słuszne też będzie, jeśli zachowają się w historii literatury imiona jej autorów. Choćby takie: Mak-
sym Gorki – Wiktor Szkłowski – Wsjewołod Iwanow – Wiera Inber – Walenty Katajew – Michał Zoszczen-
ko – łapin i Chacrewin – Lew Nikulin – Kornel Zielinski – Bruno Jasieński (rozdział Dobijmy wroga 
klasowego) – Konstanty Finn 6. 

Dwie rzeczy muszą tu zwracać uwagę. Pierwsza rzuca się w oczy natychmiast: 
tylko przy nazwisku Jasieńskiego pada tytuł rozdziału, który w zbiorowej Historii 
pisarz współtworzył. Żeby zauważyć drugą osobliwość wyliczenia, trzeba wziąć do 
ręki reprint lub rzucić okiem na stronę internetową, na której został on udostęp-
niony. Okaże się wtedy, że na liście Sołżenicyna znaleźli się prawie wszyscy współ-
autorzy rozdziału zatytułowanego Dobić wroga klasowego. 

Uporządkujmy podstawowe fakty 7. Kanał łączący Morze Białe z Bałtykiem 
budowany był rękami (dosłownie!) setek tysięcy więźniów. To pierwsze tego typu 
przedsięwzięcie wkrótce powtórzone zostało na dziesiątkach budów w całym Związ-
ku Sowieckim, gdzie morderczą pracę (w skrajnie trudnych warunkach i z mini-
malnym wykorzystaniem maszyn) wykonywali więźniowie z „archipelagu GUłag”. 
Liczący ponad 200 km Kanał Białomorsko-Bałtycki przekopano w ciągu niespełna 
dwóch lat, jego oficjalne otwarcie nastąpiło w maju 1933, w lipcu gotowy Kanał 
wizytował Stalin w towarzystwie Woroszyłowa i Kirowa. W połowie sierpnia 1933 
władze zorganizowały wyjazd na ten teren 120 pisarzy, którzy poznać mieli Kanał 
i udokumentować go w zbiorowej publikacji. Cele, jakim miała ona służyć, zostały 
jasno określone. Chodziło o pokazanie sukcesów państwa zarówno w sferze gospo-
darki, jak i edukacji. Sukces gospodarczy ilustrowały najlepiej mapy z naniesionym 
przebiegiem nowej drogi wodnej, a zadaniem pisarzy było takie mapy ideologicznie 
skomentować. W budowie Kanału realizować się też powinna fundamentalna za-
sada pedagogiki sowieckiej, zgodnie z którą w procesie kolektywnej pracy człowiek 

4 Zob. T. K i z y  (współpr. T. K o s i n o w a), Biełomorkanał imienia Stalina. „Karta” 1994, nr 13, 
s. 87. – K. M a s ł o ń, Bruno Jasieński: pisarz polski czy kacapski? „Uważam Rze. Historia” 2012, 
nr 8. Temu stylowi pisania o współautorstwie Jasieńskiego uległ, niestety, także K. J a w o r s k i, 
autor monografii Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim (Warszawa 2009, s. 219–220).

5 A. S o ł ż e n i c y n, Archipelag GUŁag 1918–1956. Próba dochodzenia literackiego. Autoryzowany 
przekł. z rosyjskiego J. P o m i a n o w s k i  (M. K a n i o w s k i). T. 2. Warszawa 1990, s. 71.

6 Ibidem, s. 72. W oryginale książki Sołżenicyna (jej pierwsze wydanie wyszło w Paryżu w 1970 r.) 
przywołany tytuł rozdziału brzmi (zgodnie z prawdą): Dobić wroga klasowego.

7 W tym porządkowaniu wykorzystywać będę wiedzę, którą dają: S o ł ż e n i c y n, op. cit., s. 71–98. – 
C. A. R u d e r, Making History for Stalin. The Story of the Belomor Canal. Gainesville 1998.  
– A. A p p e l b a u m, GUŁAG. Przeł. J. U r b a ń s k i. Warszawa 2005, rozdz. 4: Kanał Białomorski. – 
F. W e s t e r m a n, Inżynierowie dusz. Przeł. S. P a s z k i e t. Warszawa 2007, rozdz. Biełomor. 
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zmienia siebie. Dla tysięcy więźniów zatrudnionych przy kopaniu nowej drogi wod-
nej zespołowy wysiłek miał służyć do zapewnienia im godnego powrotu do społe-
czeństwa. Zakładano, iż postępom w budowie będzie towarzyszyć „przekuwanie” 
(„pieriekowka”) charakterów: z kryminalistów i „wrogów ludu” rodzili się świadomi 
obywatele sowieccy, „nowi ludzie”. W ciągu kilku miesięcy 1933 r. zespół 36 pisa-
rzy 8 przygotował tom zatytułowany Biełomorsko-Bałtijskij kanał imieni Stalina. 
Istorija stroitielstwa, 1931–1934 gg. Egzemplarze pierwszego wydania wręczone 
zostały w styczniu 1934 delegatom na XVII Zjazd WKP(b) (tzw. Zjazd Zwycięzców). 
W kilka tygodni później ukazało się drugie (skromniejsze edytorsko, ale o znacznie 
wyższym nakładzie), w 1935 r. zaś wyszło trzecie 9. W tym samym roku nowojorska 
oficyna Harrison Smith and Robert Haas wypuściła na rynek angielski przekład 
(znacznie zmieniony): Belomor 10. W roku 1937 fala „wielkiej czystki” dotknęła ini-
cjatorów i współautorów Historii. O konsekwencjach tego dla sowieckich egzempla-
rzy wspomniał cytowany Sołżenicyn: po 1937 r. można było je odnaleźć tylko 
w prywatnych zbiorach. Po blisko 60 latach niebytu Historia wróciła jednak do 
czytelnika, przypomniana przez reprint, którego dokonało anonimowe rosyjskie 
wydawnictwo. Od dłuższego czasu reprint ten trafia do zainteresowanych łatwiej 
niż jakakolwiek postać papierowa: jest zawieszony na ogólnodostępnej stronie in-
ternetowej.

To zupełnie podstawowe fakty, których zebranie nie przedstawia dziś szczegól-
nych trudności. Ale jeśli interesuje nas wkład Jasieńskiego w Historię, ta porcja 
wiedzy nie wnosi niczego do stanu, który wyłania się z narracji Sołżenicyna. Żeby 
powiedzieć coś więcej, trzeba wziąć do ręki rosyjski reprint (lub skorzystać z jego 
internetowej wersji), warto sięgnąć też po kuriozalny angielski przekład (Belomor 
wciąż jest oferowany za nieduże pieniądze w wielu internetowych księgarniach 11) 
i dobrze jest zanurzyć się w archiwaliach. Z tym ostatnim jest zdecydowanie naj-
gorzej. Doskonale wiadomo, że informacje o okolicznościach powstawania Historii 

  8 W przedsięwzięcie zaangażowani zostali także plastycy, w tym (o czym wspomina się rzadko) Alek-
sander Rodczenko, autor włączonych do księgi fotografii, i Aleksander Deineka, współodpowie-
dzialny za stronę plastyczną. Rodczenko na terenie budowy zrobił ponad 2 000 zdjęć, kilkanaście 
z nich trafiło do tomu Historii. Zob. A. L a v r e n t i e v, Alexander Rodchenko. Photography 1924–
1954. Köln 1995, s. 26–27, 240–145 (zdjęcia), 337.

  9 Zob. R u d e r, op. cit., s. 86–87.
10 Zob. Belomor. An Account of the Construction of the Canal Between the White Sea and the Baltic 

Sea. Ed. M. G o r k y, L. A u e r b a c h, S. G. F i r i n. [...] Prepared from the Russian and edited, 
with a Special Introduction, by A. W i l l i a m s - E l l i s. New York 1935. O stosunku tego „przekła-
du” do oryginału wyczerpująco pisze Ruder (op. cit., s. 192–203), nazywając pracę anonimowych 
tłumaczy „pieriekowką [reforging]” i dodając, że powstały tekst „sabotuje integralność oryginału” 
(s. 193). Niestety, Westerman (op. cit.) odbył swoją podróż na teren Kanału, obdarzając pełnym 
zaufaniem angielski tekst-„sabotaż”. Fragment angielskiego przekładu funkcjonuje dziś także 
w przedruku: The Stalin White Sea – Baltic Canal. W zb.: Mass Culture In Soviet Russia. Tales, 
Poems, Songs, Movies, Plays and Folklore, 1917–1953. Ed. J. v o n  G e l d e r n, R. S t i t e s. Bloom-
ington 1995. Edytorzy tego tomu doliczyli się 37 autorów Historii – do 34 autorów (oryginalna ich 
lista uszczuplona została o dwa nazwiska) dodali trzech redaktorów, zapominając, że nazwisko 
Gorkiego figuruje w obu porządkach. 

11 Kto czytał Belomor, gdy się ukazał w USA? Ktoś chyba jednak czytał. Mój egzemplarz ma odręczną 
notatkę: „Sylvia Gittlen, Dec[ember] 1939”. Sylvia Gittlen dostała książkę, gdy miała 20 lat. Rok 
później posiadaczka mego egzemplarza wyszła za mąż i stała się panią Gittlen Krissoff, jeszcze 
później zrobiła karierę jako historyczka sztuki. 
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kryją się w rosyjskich kompleksach archiwalnych, ale każdy, kto kiedykolwiek 
spróbował do nich dotrzeć, przekonał się, o jak trudne tu chodzić może przedsię-
wzięcie. Kanał miał wątłe uzasadnienie ekonomiczne, trzeba wszakże pamiętać, iż 
w wielu sowieckich inwestycjach za interesem gospodarczym stał jeszcze interes 
militarny. Pierwszy był propagandowo mocno nagłaśniany, drugi – utrzymywany 
w ścisłej tajemnicy. A Kanał, jak pokazują współcześni historycy, miał dawać Związ-
kowi Sowieckiemu większą mobilność floty wojennej, która mogłaby być przerzuca-
na z Bałtyku na Atlantyk (i na odwrót), z pominięciem łatwych do zablokowania 
cieśnin duńskich 12. To oznacza wszakże, że budowa realizowana przez białomorsko-
-bałtycki oddział GUłagu wytwarzała dokumentację, gdzie to, co najciekawsze dla 
historyka, zaplombowane zostało najpieczołowiciej. Otwarcie niewielkiej części ro-
syjskich archiwów pozwoliło wszakże amerykańskiej rusycystce, Cynthii A. Ruder, 
dotrzeć do dokumentów pokazujących, jak powstawała Historia. Badaczka mało 
pisze o udziale Jasieńskiego, ale zamieszcza w swej monografii bardzo dużo mate-
riału, z którego udział ten można w najogólniejszych zarysach zrekonstruować. 
Jeśli dodamy, że łatwo dostępny jest rosyjski tekst i jego angielski (niby-)przekład, 
sytuacja historyka literatury zainteresowanego publikacją poświęconą budowie 
Kanału oraz Jasieńskim wydać się musi komfortowa. Bo trzy wspomniane źródła 
pozwalają znacząco wzbogacić szkicowaną wcześniej faktografię.

Zacząć wypada od wyjazdu pisarzy w sierpniu 1933. Uczestniczyło w nim 
120 osób, Cynthii A. Ruder udało się zidentyfikować nieco ponad połowę z nich. 
Mamy zatem listę 66 nazwisk tych, którzy pojechali oglądać uruchomiony Kanał 13. 
Jest na niej Bruno Jasieński, ostatni z wymienionych, bo autorka posłużyła się 
porządkiem alfabetu rosyjskiego. 

Lista zasługuje na parę komentarzy. Po pierwsze, unaocznia, iż w wyprawie tej 
nie uczestniczył Maksim Gorki, który do tomu napisał rozdział 1 (Prawda socjali-
zmu) i zamykający całość rozdział 15 (Pierwsze doświadczenie) 14. Po drugie, w ko-
lektywie zwiedzających Kanał nie było Wiktora Szkłowskiego (który oglądał budowę 
wcześniej, jako korespondent „Pogranicznika”) i Siergieja Ałymowa (który poznał 
budowę jako więzień i zarazem redaktor naczelny wydawanej tam gazety „Pierie-
kowka”) 15. Po trzecie, w wyprawie wzięła udział Anna Bierzin, prywatnie – nowa 
żona Jasieńskiego, co oznaczało, iż Jasieńscy potraktowani zostali zupełnie wyjąt-

12 Zob. M. M o r u k o v, The White Sea – Baltic Canal. W zb.: The Economics of Forced Labor. The 
Soviet Gulag. Ed. P. R. G r e g o r y, V. V. L a z a r e v. Stanford 2003, s. 161–162.

13 R u d e r, op. cit., s. 213–214.
14 Warto o tym wspomnieć, bo w literaturze przedmiotu pojawiają się inne sądy. A p p e l b a u m  (op. 

cit., s. 88) pisze – dla przykładu – że „Gorki zabrał na podobną wyprawę [tj. nad świeżo otwarty 
Kanał] 120 pisarzy sowieckich”, co sugeruje wyraźnie obecność w zespole inicjatora i redaktora 
tomu. Niejasno wypowiada się na ten temat W e s t e r m a n  (op. cit., s. 54), gdy stwierdza, że „latem 
1933 roku Gorki zestawił listę stu dwudziestu pisarzy, których zaprasza na przejażdżkę po guła-
gach”. Jak ustaliła Ruder, wybór uczestników wyjazdu nie był decyzją Gorkiego. Nb. oprócz Gor-
kiego jako samodzielny autor rozdziału w Historii wystąpił tylko M. Z o s z c z e n k o  (12: Historia 
jednej „pieriekowki”). 

15 Zob. R u d e r, op. cit., s. 54–59. Szkłowski był na budowie w okresie od 6 do 10 X 1932. Pobyt 
posłużył mu do zbierania materiałów do „Pogranicznika” (i innych artystycznych projektów). A pry-
watnie – do asystowania przy zwolnieniu z białomorskiego obozu brata, Władimira (wybitnego lek-
sykografa). Ałymow zwolniony został i powrócił do Moskwy po zakończeniu budowy, tj. latem 1933.
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kowo. Na inną wyjątkowość zwrócił uwagę Sołżenicyn: Jasieński był spośród 120 
osób jedynym pisarzem niesowieckim, dlatego prawdopodobnie w Archipelagu 
GUŁag tylko przy jego nazwisku znalazło się wskazanie na tytuł rozdziału z Histo-
rii (Dobić wroga klasowego). 

łatwe do ustalenia są też fakty związane z autorskim udziałem w tomie. A więc 
ten, że lista współautorów pierwszego rosyjskiego wydania obejmowała 36 pisarzy, 
lista zaś w angielskim (niby-)przekładzie liczy 34 nazwiska 16. Jako redaktorzy ca-
łości figurują w wydaniach rosyjskim i angielskim ci sami: Maksim Gorki, Leopold 
Awierbach i Siemion Firin. W rosyjskiej edycji mamy wykaz rozdziałów z przypo-
rządkowanymi im nazwiskami współautorów (wymienianych alfabetycznie). Jasień-
ski, jak już wiemy, jest odnotowany przy rozdziale 9. Oprócz niego pojawia się 
tutaj pięć innych nazwisk. To (kolejno, według rosyjskiego alfabetu): Boris Agapow, 
Korniel Zielinski, Wsiewołod Iwanow, Wiera Inbier, Zachar Chacriewin. Czterech 
z nich współuczestniczy w innych rozdziałach Historii: Agapow w dwóch (8: Tempo 
i jakość, i 11: Wiosna sprawdza kanał), Iwanow w sześciu (4: Więźniowie, 5: Cze-
kiści, 8, 10: Szturm oddziału wodnego, 11 i 13: Imienia Stalina), Inbier w trzech (4, 
11 i 14: Towarzysze), Chacriewin w dwóch (4 i 6: Ludzie zmieniają zawód). Współ-
autorstwo Zielinskiego, tak jak Jasieńskiego, odnotowane zostało tylko przy jednym 
rozdziale. Anna Bierzin uczestniczyła w pisaniu aż czterech rozdziałów. Jej nazwi-
sko zjawia się przy rozdziałach 5, 6, 7 (Kanałoarmiści) i 11. Angielski (niby-)przekład 
daje atrybucję tylko w odniesieniu do całości tomu. Na liście 34 pisarzy-współau-
torów są nazwiska Bierzin i Jasieńskiego (jako „A. Berzin” i „B. Yassensky”). 

Każdy z 15 rozdziałów rosyjskiego pierwodruku składa się z mniejszych części. 
Nie mają one jednak żadnych autorskich identyfikatorów. Sprawę przyporządko-
wania poszczególnych fragmentów do konkretnych nazwisk komplikuje przyjęta 
„metoda twórcza”. W rosyjskim oryginale czytamy we wstępnych (niesygnowanych) 
uwagach: 

Za tekst książki odpowiadają wszyscy autorzy. Pomagali sobie wzajemnie, uzupełniali się, popra-
wiali. Dlatego wskazanie indywidualnego autorstwa było nierzadko kłopotliwe. Podajemy tutaj autorów 
głównych części, wchodzących w ten czy inny rozdział, jeszcze raz przypominając, że faktycznym auto-
rem całej księgi jest pełen zespół pracujących nad historią budowy Kanału Białomorsko-Bałtyckiego 
imienia Stalina. 

Angielski (niby-)przekład otwiera inna deklaracja: 

Wszyscy z 34 autorów biorą pełną odpowiedzialność za tekst. Wszyscy pomagali sobie nawzajem, 
poprawiali się wzajemnie. Z tego powodu trudno wskazać, kto dokładnie pisał różne sekcje. Ale trzeba 
to podkreślić, że prawdziwymi autorami całej książki są robotnicy, którzy współdziałali przy budowie 
historycznego Kanału Białomorsko-Bałtyckiego imienia Stalina 17.

Czy, biorąc pod uwagę te dwie deklaracje (rosyjską i angielską), nie należałoby 

16 Na liście nazwisk w przekładzie zabrakło M. Kozakowa i A. Tichonowa. Nazwisko pierwszego znik-
nęło z rosyjskiego wydania 3 (z 1935 r.), co wiązało się z wcześniejszym aresztowaniem pisarza. 
Nazwisko drugiego figuruje we wstępie do pierwszego rosyjskiego wydania, ale brak go wśród au-
torów wymienionych przy poszczególnych rozdziałach; w wydaniach 2 i 3 nie ma go w ogóle. An-
gielski (niby-)przekład nie sygnalizuje, która rosyjska edycja była jego podstawą (zob. R u d e r, op. 
cit., s. 197). 

17 Note of the Method of Writing „Belomor”. W zb.: Belomor, s. IX. 
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poprzestać na tym, co napisał przed półwieczem Sołżenicyn i przyjąć, że w Historii 
jest tylko jakiś cień autorstwa Jasieńskiego? Ale cień, jeśli już zgodzimy się na tę 
optyczną metaforę, może być mniej lub bardziej wyraźny. Czy zatem w całej Histo-
rii jest on wszędzie taki sam? Chyba jednak nie, skoro przy rozdziale 9 z wersji 
rosyjskiej (Dobić wroga klasowego) nazwisko Jasieńskiego pada, a przy innych – nie. 
Angielski (niby-)przekład dzieli się inaczej niż rosyjski oryginał. Całość tworzy tutaj 
10 tytułowanych „scen” (Stage I–X), z których każda zawiera tytułowane rozdziały 
z numeracją ciągłą (ogółem jest ich 35). Rozdział 9 z rosyjskiej Historii wchodzi 
w skład Stage VI: The Short Karelian summer must be made the most of. Some new-
comers (Krótkie lato karelskie musi być maksymalnie wykorzystane. Paru przybyszy; 
rozdz. XXI: Portrait of Firin áPortret Firinañ) i Stage VII: December disillusionment 
with progress and quality of work (Grudniowe otwarcie oczu na postęp i jakość robót). 
Ale w tej drugiej scenie znajdują się też rozdziały, które nie mają swojego odpo-
wiednika w rosyjskim rozdziale 9. Gdzie zatem jest cień Jasieńskiego? W obu an-
glojęzycznych „scenach” czy w ich fragmentach odpowiadających (w przybliżeniu) 
rozdziałowi 9? Bo trudno przecież poważnie potraktować deklarację, że wszystko 
pisali wszyscy lub – że podmiotem autorskim był jakiś mityczny kolektyw robotni-
ków-więźniów. Ruder dotarła do rosyjskich archiwów i odkryła maszynopisy wersji, 
które dokumentują kolejne etapy w formowaniu ostatecznego kształtu całości. 
Ogromna większość z nich jest niepodpisana, a tam, gdzie podpis figuruje, kwestia 
atrybucji nie została bynajmniej rozstrzygnięta. 

Dlatego amerykańska badaczka stosuje w swych dociekaniach nad autorstwem 
metodę polegającą na tym, by zawartość poszczególnych fragmentów dopasowywać 
do biografii wymienionych przy rozdziałach pisarzy. I tą drogą, analizując drobia-
zgowo rozdział 5 (Czekiści), wskazuje fragmenty, które prawdopodobnie przygoto-
wywał Siergiej Ałymow, jedyny z grona 36 autorów znający obóz od wewnątrz – jako 
jego więzień i redaktor więziennej gazetki „Pieriekowka” 18. W łączeniu biografii 
Jasieńskiego z zawartością rozdziałów zacznę od dość banalnej obserwacji: musiał 
on poznać niektóre fragmenty powstającej całości lepiej niż inne. Nie miejsce tutaj 
na przedstawienie metody zbierania materiałów, dość wspomnieć, iż do wizytacji 
Kanału przez pisarzy doszło w sierpniu 1933, gdy zdecydowana większość więźniów 
przerzucona już była na inne budowy. Także z tego względu nie mogły się odbyć 
rozmowy, które w formie dialogów utrwalone zostały na kartach Historii. Tę „histo-
rię” tworzyli, nie zapominajmy tego, literaci; w procesie pisania ważne były różne 
dokumenty (odnotowane w bibliografiach do wydania rosyjskiego i angielskiego), 
nie mogły one jednak determinować narracji, która bardzo mocno trzyma się wzor-
ców pisarstwa fikcjonalnego i wykorzystuje awangardową technikę montażu 19. 
Słowo „montaż” wyjątkowo dobrze pasuje do kompozycji Historii, stawiając autora 
w roli „montera” i zbliżając go tym samym do robotnika, którego trud miał znaleźć 
ekwiwalent w „montowaniu” literackiej całości. W składzie pisarzy – współtwórców 
tomu – znalazł się, zauważmy, teoretyk prozy i filmu, Wiktor Szkłowski. Jego na-
zwisko figuruje przy ośmiu rozdziałach (3: GPU, inżynierowie, projekt, 4–7, 10–11 
i 13). Niewykluczone, że w każdym z nich Szkłowski uczestniczył jako „monter”, 

18 R u d e r, op. cit., s. 115–124.
19 Zob. ibidem, s. 105–114.
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składający w rozdziałową całość przygotowywane przez innych części. Anna Bierzin, 
żona Jasieńskiego, była współautorką czterech rozdziałów, które „zmontował” 
Szkłowski. Wydaje mi się rzeczą psychologicznie mało prawdopodobną, żeby pisar-
ka, przed montażem Szkłowskiego, swoich „cegiełek” do rozdziałów nie skonsulto-
wała z małżonkiem. Oboje dali swe teksty do jednego tomu, oboje uczestniczyli 
w tym samym wyjeździe, gdzie najprawdopodobniej oglądali i słyszeli to samo. Na 
tej podstawie będę twierdził, że nad wszystkimi czterema rozdziałami, przy których 
w wersji oryginalnej figuruje nazwisko Bierzin, unosi się też blady cień Jasieńskie-
go. Jasieński musiał żonine kawałki poznać, może je jakoś skorygował, może coś 
zasugerował, w każdym razie – zaangażował się w formowanie ich kształtu chyba 
bardziej niż w przypadku fragmentów sporządzanych przez innych współautorów 
rozdziału 9. Inna rzecz, że rosyjski oryginał nie pozwala kawałków pisanych przez 
Annę Bierzin wyodrębnić.

Najciekawszy dla historyka literatury, zainteresowanego Jasieńskim, musi być 
wszakże rozdział 9, ten, przy którym figuruje nazwisko pisarza. To nazwisko pada 
jako ostatnie na liście, obejmującej sześciu autorów; z tego miejsca, jak już wiemy, 
nic nie wynika, narzucił je przyjęty porządek alfabetyczny, w żadnym razie nie 
oddaje ono wkładu pracy i nie sugeruje jakiejś hierarchii ważności. Kiedy przeana-
lizujemy rozdział Dobić wroga klasowego, okaże się, iż jest on w całości tomu jed-
nostką unikatową. Wyjątkową przez to, że skupia się na osobie Siemiona Firina. 
Firin stał na czele Białomorsko-Bałtyckiego Zarządu łagrów, a w 1933 r. objął 
funkcję zastępcy szefa GUłag. Istotna jest tu jeszcze jedna jego rola – współredak-
tora Historii. Mówiąc krótko: w rozdziale 9 Firin zjawia się w podwójnej roli, tj. 
bohatera opowieści i zarazem tej opowieści współredaktora. Nie myślę, by redak-
torski wkład Firina był duży czy nawet – by można go porównywać z wkładem 
dwóch innych redaktorów, Maksima Gorkiego i Leopolda Awierbacha. Ci dwaj byli 
profesjonalistami, ludźmi doskonale władającymi piórem, na ich tle językowa (i li-
teracka) kompetencja Firina musiała wyglądać żałośnie. Firin dawał książce na-
zwisko i... chyba niewiele ponad to. Nie ulega kwestii, że w całym zespole przygo-
towującym Historię był osobą najważniejszą, najwyżej postawioną, prominentną 
figurą sowieckiej władzy. A to musiało oznaczać, iż sylwetkę Firina w rozdziale 9 
mógł przygotowywać tylko ktoś najbardziej zaufany i najbardziej ideologicznie za-
prawiony. Ten ktoś pisał o Firinie-bohaterze – pod bacznym okiem Firina-redakto-
ra i czując na plecach oddech młodego czekisty. Mechanizm wewnętrznej cenzury 
musiał w tym wypadku działać wyjątkowo sprawnie.

Rozdział 9 rozpoczyna się od telegramu z grudnia 1932, który do zastępcy 
szefa Białomor GUłagu, Jakowa Rapaporta, wysłał szef OGPU 20, Gienrich Jagoda. 
W telegramie wyrażone zostało zaniepokojenie niewypełnianiem norm przy budowie 
Kanału i znalazło się wezwanie do wzmożenia dyscypliny pracy („trud-discypliny”). 
Tekst kończy się zobowiązaniem Rapaporta do przedstawienia szczegółowych in-
formacji o robotach, które pozostają jeszcze do wykonania, wraz z kalendarzem ich 
realizacji. Całość zamyka kategoryczne żądanie: „Dane powinny być w Moskwie 
1 stycznia [1933]”. 

20 Objedinionnoje gosudarstwiennoje politiczeskoje uprawlenije (Zjednoczony Państwowy Zarząd Po-
lityczny) – służby specjalne, zajmujące się m.in. wywiadem i kontrwywiadem.
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kolejna część rozdziału, zatytułowana Trzydzieści trzy lata życia, zaczyna się 
scenką na stacji: 

Dwa tygodnie po tym telegramie, w grudniowy śnieżny dzień, pociąg leningradzki wysadził w mie-
dwieżjej Gorie nową grupę pasażerów. Człowiek w szarym wojskowym płaszczu jako pierwszy zszedł na 
peron. 

Scenkę stacyjną zamyka akapit zbudowany z dwóch pytań, które mógł stawiać 
sobie czytelnik: „kim jest ten człowiek? Jakie losy przywiodły go na Biełomorstroj?” 
i w ten oto sposób zaczyna się kluczowa część rozdziału, odtwarzająca retrospek-
tywnie 33 lata życia Firina. Część tę zamyka spotkanie Jagody z Firinem i decyzja 
o wysłaniu młodego czekisty na budowę kanału. 

następny podrozdział nosi tytuł Pierwsze kroki Firina i stanowi fabularną kon-
tynuację poprzedniego. Pokazuje on Firina w działaniu, już na budowie kanału, 
przede wszystkim w scenach inspekcji i rozmów z zatrudnionymi. Z rozmów tych 
wyłania się problem, który staje się przedmiotem dociekań zarówno Firina-boha-
tera, jak i narratora kolejnego podrozdziału. tytuł podrozdziału ma formę pytania: 
Co to takiego tufta. „tufta” jest słowem z rosyjskiej gwary więziennej, oznaczającym 
oszukiwanie przez zawyżanie raportów i liczbowych wyników pracy osadzonych. 
Jerzy Pomianowski, tłumacząc Archipelag GUŁag, zastępował to słowo „fuchą” lub 
„partaniną” 21, i – stosownie do tego – pisał o posługujących się „tuftą” jako o „par-
taczach”. Dwie kolejne części rozdziału dotyczą kwestii „tufty”, rozpowszechnionej 
na budowie. to Ukrywacz nierobów i Przodowniku! ty im przeszkadzasz 22. Zwień-
czeniem całości poświeconej „tufcie” jest rozdział Odpowiedź na tuftę. Partie doty-
czące „tufty” oddał Sołżenicyn, ironicznie parafrazując wypowiedzi Firina-bohatera:

kontrola wykryła, że – gdyby wierzyć waszym sprawozdaniom – to już p a r o k r o t n i e  wykopano 
całą przewidzianą w planie ilość gruntu! – a kanał wciąż nieukończony! nieudolni kierownicy robót 
zasypują wądoły nie szutrem, tylko lodem! a wiosną lód topnieje i woda przerwie tamy! nowe hasło dla 
kultwychu: „Fucha – to groźna broń kontrrewolucji” (a w dziedzinie fuchy knajacy wiodą prym: ten lód 
zamiast ziemi – to na pewno ich pomysł, poznaję bez trudu!). [...] Fucha – to próba pokrzyżowania 
wszystkich produkcyjnych i wychowawczych planów GPU – oto czym jest ta straszliwa fucha! Fucha – 
to grabież własności socjalistycznej! – oto czym jest fucha 23.

następny podrozdział kieruje uwagę czytelnika na pracujące przy budowie 
kanału kobiety. rozdział nosi tytuł Rozkaz o kobiecej wstydliwości i zaczyna się od 
przytoczenia w całości dokumentu podpisanego przez Firina, a datowanego na 8 ii 
1933: O niedostatkach pracy kulturalno-wychowawczej wśród kobiet i o niezbędnych 
środkach dla poprawienia tej pracy. Dokument wymienia listę błędów popełnianych 
w polityce wychowywania kobiet przez pracę i kończy się rozkazami, których apli-
kacja ma zagwarantować cel resocjalizacyjny: przygotowanie więźniarek do powro-
tu – jako uczciwych i uświadomionych obywatelek – do „rodziny ludzi pracujących 
Związku Sowieckiego”. Dopełnienie tego podrozdziału stanowi indywidualna histo-
ria jednej z tych kobiet, anny Jankowskiej, której konflikty z prawem skończyły się 

21 Zob. S o ł ż e n i c y n, op. cit., s. 61, przypis.
22 W oryginale pada słowo „udarnik”, pochodzący od czasownika „udarit'” ( uderzać’, wybić’, sztur-

mować’). „Udarnikiem” nazywano robotnika przekraczającego normy. nieco później w tej roli po-
jawił się rzeczownik „stachanowiec” (utworzony od nazwiska górnika aleksieja Stachanowa).

23 S o ł ż e n i c y n, op. cit., s. 82.
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skierowaniem na budowę Kanału. Na budowie bohaterka przechodzi przełom, uczy 
się uczciwie pracować, pomaga jej w tym wychowawczyni, która 4-godzinną roz-
mową i podawanymi przykładami doprowadza swą rozmówczynię „do łez”. Tekst 
jest przerwany zdjęciem, na którym widać kobiety pchające taczki. Podpis pod 
fotografią obwieszcza: „Brygady kobiece współzawodniczyły z nacmienowskimi”. 
Podpis ten zapowiada przejście do ostatniej części tego podrozdziału, zatytułowanej 
Rozkaz nr 55. Uwaga z kobiet przenosi się teraz na pracujących przy budowie „na-
cmienów” 24, czyli przedstawicieli mniejszości narodowych – więźniów pochodzących 
z Kaukazu, Syberii, ale przede wszystkim z rosyjskiej Azji Środkowej. Granica 
między tym a kolejnym podrozdziałem ma charakter tylko formalny, sygnalizuje ją 
tytuł Przełom zabezpieczony, wciąż bowiem pozostajemy w kręgu spraw, które 
wywołał Firinowski „rozkaz nr 55”, tzn. wzmożenia pracy ideologicznej i wychowaw-
czej z przedstawicielami mniejszości narodowych. 

Zamyka całość podrozdział zatytułowany Zestawienie rachunkowe. Czytelnik 
znajduje w nim scenę zbudowaną paralelnie do tej, która rozdział otwiera. Widzimy 
po raz ostatni Firina, ale już w innej roli i w innym miejscu: na budowie kanału 
Wołga–Moskwa, w przemówieniu na zjeździe pracowników „finoddziału”. Finoddział, 
czyli oddział finansowy, to sekcja administracji zajmująca się sprawozdawczością 
i finansami budowy (a wchodząca w skład OGPU). Do zadań tego oddziału, który 
obsługiwał budowę Kanału Białomorsko-Bałtyckiego, należało skrupulatne podli-
czenie wszystkich kosztów inwestycji. Wgląd w te koszty ma również czytelnik. Na 
Kanał wydano ponad 100 mln rubli (dokładnie: 101 316 611). Ponad 17 mln wy-
magały roboty zlecone innym przedsiębiorstwom. Z pozostałych 74 mln poszło na 
utrzymanie pracujących ponad 1/3 tej kwoty. Na zjeździe Firin mówił, że Kanał 
Białomorsko-Bałtycki zmienił pracujących przy nim ludzi, także tych z oddziału 
finansowego:

Finoddział OGPU zdołał [...] podciągnąć swoją pracę w ogólnym systemie naszych organów, zdołał 
w takim stopniu rozbić szeroko rozpowszechnione wyobrażenie o szeregowym robotniku jako o oschłym 
kanceliście, którego krąg interesów ograniczony jest do kulek w liczydle i księgi buchalteryjnej, – finod-
dział zdołał swoich robotników na tyle podciągnąć do poziomu przodujących bojowników naszych or-
ganów, że dziś finoddziałowcy są wśród czekistów równoprawnymi i przez wszystkich cenionymi towa-
rzyszami.

Ostatnie zdanie w rozdziale należy do narratora: „Przed mówcą siedzieli towa-
rzysze, którzy dopiero pół roku temu podbili ostatni bilans sprawozdania finanso-
wego Biełomorstroja”.

Gdzie w rozdziale 9 wniósł swój wkład Jasieński? Którą część pisarsko przy-
sposobił do „montażu”? Skłonny jestem sądzić, że przy rozłożeniu zadań pomiędzy 
szóstką współautorów istotne było kryterium ważności tematu. W rozdziale trak-
tującym o „dobiciu wroga klasowego” najważniejszą osobą jest ten, kto kampanią 
pacyfikacyjną ma zawiadywać na miejscu, tj. Siemion Firin. Kampania kończy się 
pełnym zwycięstwem, bo przecież ostatni podrozdział jest świadectwem tego, że cel 
został osiągnięty, kanał – przekopany, a tysiące więźniów może znaleźć zatrudnie-
nie na nowych budowach. Tego „zwycięskiego” podrozdziału końcowego nie można 

24 To typowy dla sowieckiej nowomowy „zlepek”, utworzony ze słów „nacyonalnoje mieńszynstwo”  
mniejszość narodowa’.
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było, co oczywiste, zlecać Jasieńskiemu, jedynemu w całym kolektywie pisarskim 
człowiekowi z niesowieckim rodowodem. Tom pierwszego wydania Historii, przypo-
mnę, trafił najpierw do rąk delegatów na tzw. Zjazd Zwycięzców. O zwycięstwie przy 
budowie Kanału mógł pisać tylko ktoś o nieskazitelnie czystym życiorysie, bo prze-
cież miał swoim pisaniem wbijać w dumę tych, którzy przybyli na XVII Zjazd WKP(b). 
Toteż z listy potencjalnych autorów owego podrozdziału wykreśliłbym nazwisko 
Jasieńskiego.

Podobnie postąpiłbym z listą autorów typowanych do podrozdziałów pierwsze-
go i drugiego (Trzydzieści trzy lata życia i Pierwsze kroki Firina). Oba wymagały 
pisarzy doświadczonych, sprawdzonych, o nienagannym kręgosłupie ideologicznym. 
Nie wykluczam, że najlepiej mogła to zrobić jedna osoba, ale tym bardziej nie wi-
działbym tutaj zatrudnienia dla Jasieńskiego, człowieka z Polski, z kraju, który 
Firin poznał dwukrotnie (w 1918 i 1920 r.) – jako zajadłego wroga jego robotniczej 
ojczyzny. Część poświęconą kobietom z budowy Kanału i historię Anny Jankowskiej 
najchętniej związałbym z nazwiskiem Wiery Inbier. Skoro bowiem w zespole opra-
cowującym rozdział 9 była tylko jedna pisarka, naturalne wydaje mi się, że Rozkaz 
o kobiecej wstydliwości został na nią właśnie scedowany. Kobiety, przypomnę, 
znalazły się w opowiadaniu w tej samej grupie co przedstawiciele mniejszości naro-
dowych. Do jednych i do drugich odnosiły się rozkazy Firina wydane dzień po dniu – 
8 i 9 II 1933. łączyła te grupy fotografia z podpisem, który mówił, iż zespół kobiecy 
dorównać może zespołowi złożonemu z „nacmienów”. Dodać trzeba, że cały rozdział 
poprzedza inna fotografia, z podpisem: „Sztandar sztabu współzawodnictwa zdoby-
ty przez brygadę kobiecą”. W tekście Przełom zabezpieczony pojawia się podobne 
w swym przekazie zdjęcie. Figuruje na nim, jak głosi podpis, „Nacmien-przodownik, 
Birkimbasja, ze sztandarem kolektywu pracy”. W zespole pisarskim przygotowują-
cym rozdział 9 nie było żadnego przedstawiciela mniejszości narodowych, kogoś, 
komu zlecić by można partie o „nacmienach” na podobnej zasadzie jak partie ko-
biece – Wierze Inbier. Był wszakże pisarz, który kulturę ludów Azji Środkowej poznał 
i tę znajomość, krótko przed wyprawą nad Kanał, literacko udokumentował. To 
Bruno Jasieński, wyjeżdżający w sierpniu 1933 na budowę Biełomoru jako autor 
świeżo opublikowanej (i napisanej po rosyjsku) powieści Człowiek zmienia skórę 25. 

Ruder nie zdołała ustalić, wedle jakich kryteriów dobrano zespół 120 pisarzy, 
którzy udali się na wizytację świeżo otwartego Kanału. Z pewnością jednak jakieś 
zasady kwalifikacyjne zostały tutaj zastosowane, coś musiało przemawiać za tym 
czy innym kandydatem na wyjazd; i przeciwnie: były z pewnością okoliczności, 
które działały dyskwalifikująco. Nie musiały to być wcale kryteria wspólne dla 
wszystkich i wewnętrznie spójne. Kiedy czyta się wykaz 66 zidentyfikowanych osób, 
trudno przyjąć, że w doborze uczestników znalazł odzwierciedlenie jakiś ranking 

25 Zob. B. J a s i e ń s k i, Czełowiek mieniajet kożu. „Nowyj Mir” 1932, nry 10–12; 1933, nry 5–10. 
Tekst udostępnia strona internetowa: http://www.e-reading.club/chapter.php/84814/34/Yasen-
skiii_-_Chelovek_menyaet_kozhu.html. Polskie tłumaczenia: Człowiek zmienia skórę. Powieść. 
[Księga 1]–2. Przeł. z oryginału A. L o r i e. Warszawa 1934; Człowiek zmienia skórę. Przeł. 
J. B r z ę c z k o w s k i. Warszawa 1961. Dalej korzystać będę z przekładu z 1934 roku. Tekst Księ-
gi 1 kończy adnotacja: „Chodżent – Jewlewo – Moskwa. Lato 1932 r.” (s. 360), Księgi 2 – „Moskwa – 
Worzob – Stalinabad. Wiosna – lato 1933” (s. 343).

II-3.indd   198 2018-09-06   10:21:59



WOJCIECH TOMASIK   Cień Jasieńskiego 199

poziomu artystycznego. Bo są na liście nazwiska wielkie i doskonale znane, ale 
też – kompletnie nic nie mówiące. Znaczące jest to, że badaczce udało się ustalić 
tożsamość tylko 66 osób. Kim byli pozostali? Brak najmniejszych wzmianek w so-
wieckich źródłach (relacjach prasowych i zachowanych dokumentach) o 54 uczest-
nikach wyjazdu może świadczyć, że stanowili oni literacki plankton. 

Podobne wątpliwości rodzą się, gdy chcemy ustalić, co zadecydowało, iż ze 
120 uczestników kosztownego wyjazdu pracą artystyczną miało zrewanżować się 
nieco ponad 30. Autorów rozdziałów jest wprawdzie 36, wiemy jednak, że Gorki 
pisał, choć nie pojechał, Szkłowski (prawdopodobnie) „montował”, a odwiedził Ka-
nał przy innej okazji. Ale także tutaj trzeba przyjąć, iż twórcy Historii zostali jakoś 
wyselekcjonowani spośród tych, którzy Kanał wizytowali. Coś liczyło się na korzyść 
wybranych, coś innego – stanowiło dla odrzuconych szkodliwy balast. Myślę, że 
Jasieński musiał przedstawić przed wyjazdem listy uwierzytelniające, mieć argu-
menty na tyle mocne, że dawały mu miejsce w zespole osób udających się nad 
Kanał, a potem – zapewniły udział w elitarnej ekipie piszącej Historię. Nie sądzę, 
aby na korzyść Jasieńskiego przemawiał jego polski dorobek poetycki. Powieść Palę 
Paryż chyba także nie zapewniała najwyższych notowań. To samo powiedziałbym 
o rosyjskim Balu manekinów. Wydaje mi się, że legitymacją uprawniającą do wy-
jazdu stała się powieść o budowie kanału nawadniającego w Tadżykistanie. Histo-
ria, która mówiła o tym, że „nowe obowiązki i nowe perspektywy wymagają od 
człowieka radykalnej przebudowy”. Porzucenia starej skóry. Jasieński pisał sen-
tencjonalnie: „Stara skóra na tyle się zrosła, że niekiedy trzeba odrywać ją razem 
z mięsem” 26. Na budowie Kanału Białomorsko-Bałtyckiego dokonywał się podobny 
proces przemiany ludzi, oficjalnie znany jako „pieriekowka”. Jasieński w powieści 
o nawadnianym Tadżykistanie dowiódł, że ma wszelkie dane, by w zimnej Karelii 
„przebudowę” więźniów dostrzec i gorąco poprzeć zastosowane tam metody wycho-
wawcze. Tym bardziej że wśród budujących mógł pisarz spotkać ludzi z Azji Środ-
kowej, wcześniej zaprawionych w wielkich robotach hydrotechnicznych 27. 

W rozdziale 9 są trzy fragmenty, gdzie zjawiają się więźniowie z Azji Środkowej. 
Pierwszy, najkrótszy, to scenka wstawiona do podrozdziału Pierwsze kroki Firina. 
Przybyły z Moskwy Firin odwiedza kolejno baraki i – jak czytamy: 

po wyrazie jego twarzy trudno było osądzić, czy podoba mu się tu, czy nie. Także w słabo ogrzanych 
barakach kobiecych i nacmienowskich, których stan sanitarny był poniżej wszelkiej krytyki [...] nie 
wyraził żadnego niezadowolenia. 

Kolejny akapit zaczyna się słowami „Raz tylko”, po których czytelnik mógłby 
się spodziewać powiadomienia o tym, że jednak coś Firina w wizytowanym obozie 
mocno poirytowało. Okazuje się, że nie poirytowało, lecz jedynie „zainteresowało”. 
Zainteresowała go mianowicie scenka w ambulatorium, a dokładniej – „mimiczna 
rozmowa lekpoma z pacjentem-Uzbekiem”. „Lekpom”, czyli pewnie jakiś pomocnik 
lekarza („liekarskij pomoszcznik”, felczer), najwidoczniej nie rozumie słów pacjenta, 

26 J a s i e ń s k i, Człowiek zmienia skórę, [Księga 1], s. 147. Zacytowane zdania wypowiada Maria 
Połozowa, młoda komsomołka, która została przydzielona głównemu bohaterowi (amerykańskiemu 
inżynierowi Jimowi Clarke’owi) w charakterze tłumaczki.

27 Zob. S o ł ż e n i c y n, op. cit., s. 77.
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próbującego opisać swoje niedomaganie „krasomówczymi gestami”. To prowokuje 
Firina do postawienia badającemu pytania: „Czy rozumiecie, co mu dolega?” Na co 
pada odpowiedź: 

Oni są narodem nieświadomym i rozmówić się w zrozumiałym języku nie umieją. Mimo to doga-
dujemy się. Przy pewnym doświadczeniu, jeśli lekarz ma wprawne oko, diagnozujemy na podstawie 
zewnętrznych oznak. 

Drugi fragment z udziałem „nacmienów” znajduje się w tym samym podroz-
dziale nieco dalej. Firin wchodzi do baraków, gdzie – jak się dowiadujemy – odbywa 
„dziwne rozmowy”:

– Witajcie! 
– Witajcie! 
– Jesteś z Fergany? 
– Z Fergany. 
– Widzę. Byłem w waszych stronach. Jak pracujesz? 
– Pracujemy, naczelniku. 
– Dobrze pracujesz? 
– Dobrze pracujemy, naczelniku. 
– Nie, ty źle pracujesz. 
– Źle pracujemy, naczelniku. 
– A ty skąd jesteś?
– Nie rozumiemy po rosyjsku.

Scenkę zamyka narracyjny komentarz: 

W barakach u nacmienów było brudno i ciemno. Na narach 28 siedzieli Uzbecy, Baszkirzy, Tadżycy, 
Jakuci, najbardziej zacofani ludzie na budowie, napiętnowani w gazecie „Pieriekowka” jako nieroby. 

Niedobra sytuacja, zarysowana w obu scenach, znajduje swój finał nie w iryta-
cji Firina, lecz w – rozkazie nr 55, który czytelnik poznaje w obszernym omówieniu:

Czy myślicie o nacmienach? – pytał rozkaz. Sądzić wolno, że mało albo w ogóle nie myślicie. Ro-
zejrzyjcie się wokół siebie. Wśród nacmienów nie ma wychowawców. Pomieszczenia są złe. I, nie przy-
glądając się specjalnie, znajdziemy na odzieży i w pościeli nacmienów wszy. Tak, wszy, tego maleńkie-
go wroga, którego brakiem chlubimy się na naszej budowie. A wy wpuściliście go, hodujecie go. Mało 
tego, u nas w obozach do baraków nacmienów wsączają się mułłowie. Mułłowie czytają Koran, więźnio-
wie idą do pracy zamiast mułłów, mułła daje rady, mułła uczy więźnia. Tak że wy, towarzysze, robicie 
z obozów medresę 29. Lekarze nie znają języka, leczenie odbywa się „po omacku”. To szowinizm, to od-
noszenie się do ludzi – jak do ludzi „drugiego”, gorszego gatunku. 

Śmielej, przyjaciele, mówi rozkaz, śmielej obchodźcie się z życiem, a niezwykłe krainy otworzą się 
przed wami.

Zaraz po tych słowach zaczyna się podrozdział Przełom zabezpieczony, formal-
nie nowa część, ale w planie tematycznym – część pokazująca rozwiązanie proble-
mów, na które zwracał uwagę „rozkaz nr 55”. Zanim przejdę do tego podrozdziału, 
słówko o angielskim przekładzie i o tłumaczeniowych odpowiednikach obu przy-
wołanych scen z „nacmienami”. Przeszły one w przekładzie do rozdziału XXII: Firin 
comes to investigate (Firin przyjeżdża, by poprowadzić dochodzenie); zmiany są 

28 Nary – prymitywne łóżko, wyrko.
29 Medresa – teologiczna szkoła muzułmańska.
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nieliczne, ale dość znaczące: Uzbeka bada „lekarz” (a nie żaden „pomocnik lekarza”), 
badanie odbywa się nie w „ambulatorium”, lecz w „klinice [clinic]” 30. 

Podrozdział Przełom zabezpieczony pokazuje, jak zmienia się sytuacja, którą 
trafnie zdiagnozował Firin. Zwieńczeniem starań o włączenie „nacmienów” do 
współzawodnictwa pracy jest pierwszy ogólnoobozowy zlot. Ale wcześniej władze 
musiały podjąć działania, by przełamać nieufność i lęk i by wzniecić entuzjazm 
więźniów. Efekty zdumiewały:

Kanałoarmista czwartego bojowego odcinka, Jakub Chasanow, ogłosił huraganowy szturm skały. 
Kruszył i kruszył skałę. Bez zmiennika – sam. Wbiegał do baraku na 15 minut, żeby się rozgrzać, i zno-
wu kruszył. Pracował rano, w dzień, wieczorem i nocą. Kiedykolwiek i gdziekolwiek by się go spotkało 
– kruszył skałę. Potem zebrał brygadę szturmową [złożoną] z trzydziestu nacmienów i nauczył ich 
pracować i kruszyć skałę. 

„Nacmienów” długo paraliżował strach przed kurzawką. Wzbudzającą obawy 
kurzawką zajęła się obozowa prasa, a o sprawie stało się głośno wśród więźniów:

„Idźcie na bój z najstraszniejszym wrogiem – kurzawką”, pisze w gazecie oddziału łagkor-trzydzie-
stopiątkowiec, Karpusza, i sam nie wychodzi z wykopu. Odtąd na wydartej z notesu liniowanej ćwiart-
ce składa swoje korespondencje, niezgrabne, ale zwięzłe i dokładne, jak wojskowy meldunek. 

W nacmienowskim kolektywie wielu kanałoarmistów zaczęło pokonywać przesądy. Natknąwszy się 
na kurzawkę, rzucają łopaty i patrzą ze zdziwieniem. Boją się kurzawki jak diabła. Jeśli tylko pojawia-
ła się kurzawka, nacmieni zaraz przesuwają się z przodowników do niewypełniających normy 31.

Rozwiązanie okazało się łatwe: starczyło tam, gdzie występowało zagrożenie 
kurzawką, wymieszać „nacmienów” z „kurzawkowcami” 32 z innych brygad: 

Obok chodzi z książeczką łagkor i układa doniesienie o zwycięstwie nad kurzawką i ludzkim prze-
sądem. 

Praca idzie po nowemu. Popatrzcie na nacmienów. Zrozumcież, tu wszystko dla nich było obce 
i dzikie: przyroda, język, żywność, odzież. Słońce, jak powiedział jeden z nich, „jakby przez owcze runo” 
(wojłok). On nie czuje tego cudzego słońca, chociaż latem ono pali i dorównuje przyzwoitemu słońcu. 
On marznie.

Na pierwszym ogólnoobozowym zlocie przodowników-„nacmienów” „w ciasnych 
rzędach siedzą Turcy, Uzbecy, Ormianie, Kozacy, Tatarzy. Rozbudziło ich jedno 
i jedno dało im ojczyznę – to, co nazywa się socjalizm”. Życie przedstawicieli mniej-
szości narodowych zmieniło się nie do poznania:

Oni [tj. przedstawiciele mniejszości narodowych] są teraz w barakach i namiotach: wśród swoich, 

30 Zob. Belomor, s. 250. Odpowiednik „dziwnych rozmów [strange conversations]” znajduje się na s. 252. 
31 W tłumaczeniu chciałem oddać sowiecką nowomowę. „Łagkor” to „łagiernyj koriespondient”, czyli 

„korespondent obozowy”. „Trzydziestopiątkowiec” to więzień osadzony na podstawie artykułu 35 
sowieckiego kodeksu karnego. Artykuł ten brzmiał następująco: „Wydalenie poza granice ZSRR, 
poza granice RSFSR lub poza granice miejscowości, z obowiązkowym osiedleniem lub zakazem 
zamieszkiwania w innych miejscowościach lub też bez tych ograniczeń może być stosowane przez 
sąd na okres nie dłuższy niż pięć lat w stosunku do tych osób, które dokonały przestępstwa, a po-
zostawienie ich w danej miejscowości uważane jest przez sąd za niebezpieczne dla społeczeństwa. 
Jeśli określone środki ochrony społecznej ustalone są jako dodatkowe do kary pozbawienia wolno-
ści, to początek określonego przez sąd okresu tychże odnosi się do momentu odbycia kary wiezienia”. 

32 Chodzi o tych, którzy nie boją się kurzawki. W oryginale jest „pływunszczik”, co stanowi formację 
utworzoną ze słowa „pływun” (oznaczającego kurzawkę) i formantu „-szczik”. 
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w swoim cieple i w swojej przestrzeni. Wydzielono im osobne kotły i okienka do wydawania żywności, 
a dla słabowitych urządzono osobną stołówkę, dano im wychowawców-rodaków, ściengazetki w ojczy-
stym języku, mnogość możliwych kółek zainteresowań, głośno czytane są im gazety. 

Podrozdział zamyka przytoczenie meldunku Firina: „zloty przodowników, kobiet, 
nacmienów odbyły się prawidłowo. Przełom zabezpieczony. Nacmieni przyłączają 
się do budowy”. Dwa słowa o odzwierciedleniu całej tej długiej partii w angielskim 
przekładzie: do tłumaczenia nie przeszła ani jedna linijka!

Posłużyłem się obfitymi przytoczeniami z rozdziału 9 Historii, bo sądzę, że za-
cytowane zdania składał Jasieński. Jego widziałbym jako autora scenki w ambu-
latorium, gdzie lekarz nie potrafi porozumieć się z pacjentem Uzbekiem, jego także 
uznałbym za twórcę „dziwnych rozmów”, jakie z przedstawicielami mniejszości 
narodowych przeprowadził Firin. A historia o „rozkazie nr 55” i o jego przykładnym 
wypełnieniu stanowiła, moim zdaniem, główny wkład Jasieńskiego w kompozycję 
rozdziału 9. Powtarzam, nie mam na to żadnych niezbitych dowodów, obracam się 
w kręgu domysłów i zbieżności literackich. Taką zbieżność widzę w chwycie wypró-
bowanym w powieści o Tadżykistanie, a odgrywającym kluczową rolę w analizowa-
nych teraz fragmentach Historii. Chodzi o konsekwencje wynikające z bariery języ-
kowej. Przypomnę, że główny bohater tadżyckiej powieści jest Amerykaninem, 
któremu w pracy pomaga tłumaczka. Inżynier Jim Clarke przyjeżdża do Rosji So-
wieckiej, bo jego kraj przeżywa kryzys i odczuwa „nadprodukcję technicznej inte-
ligencji”. Wielu komentatorów porównywało Clarke’a z Jasieńskim, nikt dotąd nie 
zwrócił uwagi, że fikcyjny bohater przyjeżdża do Moskwy pociągiem nie z Leningra-
du, lecz... z Niegorełojego 33. Niegorełoje to stacja na granicy z Polską, tu, podróżu-
jąc z zachodu na wschód, trzeba było zmienić pociąg (w odwrotnym kierunku 
przesiadka odbywała się w polskich Stołpcach). W roku 1929 Jasieński przyjechał 
do Rosji Sowieckiej przez Leningrad, omijając szerokim łukiem swą ojczyznę. Aby 
wzmocnić więzy fikcyjnego inżyniera Clarke’a z sobą, pisarz posłał swego bohatera 
drogą wiodącą z Ameryki przez Polskę.

W Tadżykistanie inżynier Clarke wielokrotnie natrafia na mur niezrozumienia. 
Przenośnie i dosłownie. Warto przypomnieć zabawną scenę z początku powieści. 
Clarke, poruszony buntem robotników, którzy nie dostawszy machorki, odmawia-
ją wyjścia do pracy, postanawia przemówić. Przemawia, ale – jak się później oka-
zuje – jego słowa tłumaczka zamienia na swoje. I to właśnie jej słowa, nie zaś in-
żynierskie, trafiają do zbuntowanych. Przemiana inżyniera idzie w parze z nauką 
języka (i przy okazji – z zacieśnianiem więzi z komsomołką-tłumaczką). Dlatego 
przełom otrzymuje w powieści swój ekwiwalent językowy: odmieniony w warunkach 
sowieckiej budowy Clarke zaczyna porozumiewać się ze swoim otoczeniem po ro-
syjsku. Obcość sprzężoną z barierą językową wykorzystał Jasieński także do na-
kreślenia sylwetki wroga. Inżynier Murri (zdemaskowany na końcu jako imperiali-
styczny agent) potrzebuje w pracy tłumacza, choć – z czym się krył, a co ujawnia 
śledztwo – doskonale umie posługiwać się językiem rosyjskim. 

Pisarze układający narrację w Historii musieli uporać się z fundamentalną 
przeszkodą, która brała się z tego, że cała niemal materia zdarzeniowa stanowiła 
w trakcie wizyty zamkniętą przeszłość, trzeba ją było zatem zrekonstruować, a właś- 

33 Zob. J a s i e ń s k i, Człowiek zmienia skórę, [Księga 1], s. 21.
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ciwie – stworzyć. I tu z całą pewnością liczyło się pisarskie doświadczenie, podpo-
wiadające, w jaki sposób ze strzępów wiedzy i z migawkowych wrażeń z krótkiej 
wycieczki ułożyć opowiadanie o zdarzeniach składających się na blisko dwuletnie 
zmagania więźniów. Jasieński, wyjeżdżając na wizytację Kanału, zabrał ze sobą 
spory bagaż gotowych schematów, które pomagały w literackim opracowywaniu 
nowego tematu. Komponując sekwencję scen dotyczących kurzawki, mógł pisarz 
odwołać się do tego, co wcześniej zawarł w powieści, w partiach odnoszących się 
do „świętej góry” Kata-Tag 34. Z fragmentów rozdziału 9 wynika, że „nacmieni” boją 
się „kurzawki”, nie wiemy jednak – dlaczego. Strach wiąże narrator z „przesądami”, 
tuż przed opowieścią o poskromieniu kurzawki czytelnik dowiaduje się o intensyw-
nej pracy „kółek antyreligijnych”. Paniczny lęk przed kurzawką miał zapewne swe 
źródło w jakimś przesądzie, podobnym prawdopodobnie do tego, który chronił przed 
łopatami budowniczych „świętą górę” Kata-Tag 35. 

Tytułowa formuła z powieści może być zatem odnoszona do samego Jasieńskie-
go. W Rosji Sowieckiej, po przyjeździe w maju 1929, rozpoczął on proces intensyw-
nego przeobrażania się. Zaczął pisać po rosyjsku, mówić po rosyjsku, może też – 
myśleć w tym języku. Tę przemianę świetnie ilustrowała fikcyjna biografia inżynie-
ra Clarke’a. Metafora zmiany skóry jeszcze mocniej wiąże losy fikcyjnego inżyniera 
i Jasieńskiego. Metafora ta ma jednak w powieści szersze odniesienie, charaktery-
zuje bowiem proces, któremu ulega znaczna część zatrudnionych przy budowie 
tadżyckiego kanału. Pracują tam ludzie wolni (przynajmniej tak przedstawia ich 
Jasieński), jednak ważna rola w całym procesie resocjalizacji przez budowę spo-
czywa na organach władzy i represji. Zmiana skóry każe myśleć o jakimś zabiegu 
chirurgicznym i to rozwinięcie medyczne zjawia się, gdy pisarz charakteryzuje 
działanie GPU. O tym działaniu mówi on ustami nowo przybyłego na budowę in-
żyniera Kirsza, który w rozmowie ze zdymisjonowanym inżynierem Niemirowskim 
tak wspomina swą trudną przeszłość:

Aby zrozumieć to wszystko, musiałem wyjść na kilka lat z potoku rozrzutnej nowej rzeczywistości 
i zastanowić się nad nią na uboczu, w otoczeniu sztucznej ciszy i samotności. Naturalnie, izolacja sama 
nie przekonywa. Potrzebna jest ludzka pomoc. Tę pomoc znalazłem i pan ją znajdzie tam, gdzie najmniej 
pan się jej spodziewa – u ludzi, których sama nazwa wydaje się panu teraz nienawistną i straszną, 
ponieważ od częstego powtarzania stała się ona dla nas mitem i nasza niska wyobraźnia oporządziła 
go wszystkimi akcesoriami Grand Guignolu. Mówię o GePeU. Spotkałem tam ludzi, którzy odnieśli się 
do mnie nie jak wróg odnosi się do wroga, a raczej jak lekarz odnosi się do psychicznie chorego: z wiel-
ką cierpliwością i wielką spostrzegawczością. Mogliby nie tracić na mnie tyle czasu, a wlać mi po prostu 

34 Ibidem, Księga 2, s. 205–214. Rzecz ciekawa: przekład powieści z 1934 r. bierze niemal całkowicie 
w nawias świętość góry. Czytamy tu mianowicie objaśnienie podawane „cudzoziemskiemu pisarzowi”: 
„A więc problem Kata-Tag – to problem gruntu. Do tego, aby woda nie przeciekała i nie podmywała 
usypanej grobli, niezbędny jest stały grunt. Tymczasem akurat w tym miejscu mamy sypki grunt. 
Nazywany tutaj »popiołem grobowym«. Kolorem i swą sypkością przypomina rzeczywiście popiół” 
(s. 205). W późniejszym przekładzie powieści, z r. 1961 (s. 526–527), w zacytowanym fragmencie 
wypowiedzi, kierowanej do francuskiego pisarza, pada jeszcze jedno zdanie: „Zapomniałem [...] panu 
powiedzieć, że sama góra Kata-Tag uważana jest przez ludność za świętą”. Po kwestii Francuza („Tak? 
To ciekawe!”) następuje dłuższa wypowiedź Morozowa, gdzie mowa jest o zlokalizowanym na szczy-
cie góry cmentarzu i o agitacji mułłów, ostrzegających przed naruszeniem świętości miejsca. 

35 Działania Murriego-Baily’ego powodujące osunięcie się góry są w powieści rozpaczliwą próbą za-
hamowania budowy kanału. Dramatyczne wydarzenia kończą się jednak zdemaskowaniem angiel-
skiego szpiega i pomyślną naprawą uszkodzeń. 
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do rannej kawy cyjanku potasu, jako nieuleczalnemu. Zamiast tego prowadzili ze mną długie dyskusje, 
rozbijając krok za krokiem moje chwiejne argumenty. „Oni” nie mieli potrzeby chytrego manewrowania, 
na „nich” pracował olbrzymi kraj, dając im w ręce argumenty w dziesięciokrotnej ilości. Każdy nowy 
wielki piec, każdy nowy olbrzym przemysłowy, puszczany w ruch, zbijał me argumenty, jak nieomylne 
dalekosiężne działa. [...] I kiedy pewnego rana powiedzieli mi, że mogę pójść na jedną z czerwonych 
kropek, które zapłonęły (w czasie mej nieobecności) światłem elektrycznym na mapie mego kraju, nie 
potrzebowałem ani się przyłączać, ani przyswajać sobie tych przepuszczonych pięciu lat, udałem się 
prosto na rusztowania budowy. Nie sądzę, abym cośkolwiek na mej izolacji stracił. Straciłem jakieś dwa 
lata na niepotrzebną obronę z góry przegranej pozycji, ale wygrałem całą epokę... 36

Kirsz, jak łatwo się domyślić, mówi o swoim uwięzieniu i o zbawiennym wpływie 
reedukacji przez „izolację”. Wychowywać można także inaczej, a mianowicie przez 
kolektywną pracę: „Gdybyśmy nie wychowywali robotników w trakcie samej pracy, 
to z tym ludzkim materiałem, z którym zaczęliśmy budować, na pewno nie bylibyśmy 
w stanie urzeczywistnić ani jednej budowy” 37. Jasieński w powieści o Tadżykistanie 
pokazywał dwie instytucje, w których „człowiek zmienia skórę”. W sierpniu 1933 
pisarz wyjechał do miejsca, gdzie resocjalizacyjne siły budowy i „izolacji” zostały 
połączone. Wyższość nowej praktyki oddawał nowy język: w Tadżykistanie „zmie-
niano skórę” („leczono” dwiema metodami), w Karelii dokonywano „przekuwania”.

Daleki jestem od tego, by, biorąc pod uwagę wszystkie przywołane tutaj oko-
liczności, mówić o samodzielnym autorstwie. Kawałki ułożone przez Jasieńskiego 
zapewne czytała i poprawiała jego żona, Anna Bierzin, potem robili to inni współ-
autorzy rozdziału 9. Ktoś (Korniel Zielinski?) kawałki te obrobił i zmontował. Po-
przestanę zatem na wygodnej metaforze, którą wprowadziłem w tytule, i powiem, 
że w rozdziale 9, w trzech przeanalizowanych urywkach, widzę cień Jasieńskiego – 
wyraźniejszy niż gdziekolwiek indziej. 

A b s t r a c t

WOJCIECH TOMASIK Kazimierz Wielki University, Bydgoszcz

JASIEŃSKI’S SHADOW A BIOBIBLIOGRAPHICAL CONTRIBUTION

In Bruno Jasieński’s literary output there is a piece which remains unnoted in biographical papers and 
bibliographies, namely a volume published in Moscov in the year 1934 entitled Беломорско-Балтийский 
канал имени Сталина: История строительства, 1931–1934 гг. (Belomor: An Account of the Construc-
tion of the Great Canal Between the White Sea and the Baltic Sea) edited by Maxim Gorky, Leopold 
Auerbach, and Semen Georgievich Firin. Jasieński is found among the group of 120 writers who came 
to sightsee the White Sea–the Baltic Sea Canal build with the hands of prisoners, and subsequently 
entered the group of 36 men of letters invited to prepare a collective work documenting the visit. The 
work’s content is preceded by a list of contributors. Jasieński is found among the co-authors of chap-
ter 9: To Kill Class Enemy in which the Polish writer probably prepared the parts the protagonists of 
which are Central Asia prisoners. Before his travel to the construction Jasieński published a novel in 
Russian about the building of a canal in Tajikistan entitled Man Changes His Skin. With the novel he 
might have won favor of Soviet authorities which made him responsible for preparing the fragments of 
chapter 9 about the ideological maturation of builders from national minorities. It cannot be excluded 
that Jasieński participated also in the parts prepared by Anna Berzin, at that time the writer’s wife. 

36 J a s i e ń s k i, Człowiek zmienia skórę, [Księga 1], s. 201–202.
37 Ibidem, s. 350.
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OSTATNI TEKST AUTORSTWA JANUSZA KORCZAKA OPUBLIKOWANY 
ZA JEGO ŻYCIA

Uważa się powszechnie, że ostatnim tekstem Janusza Korczaka, wydanym drukiem 
jeszcze za jego życia, jest Pedagogika żartobliwa, która ukazała się nakładem To-
warzystwa Wydawniczego w Warszawie na przełomie maja i czerwca 1939, zatem 
niedługo przed wybuchem drugiej wojny światowej. Książka ta była w zasadzie 
tożsama z cyklem „gadaninek” radiowych Korczaka noszącym tytuł Moje wakacje. 
Zbiór ten, anonsowany w czasopiśmie radiowym „Antena” jako „powieść Starego 
Doktora dla dzieci”, nadawany był przez Polskie Radio od 4 VII do 18 VIII 1938 
w 13 odcinkach długości po 15 minut, w poniedziałki i czwartki o godzinie 15:15 1. 
Pomysł tych audycji zrodził się najprawdopodobniej w latach trzydziestych podczas 
letnich pobytów Korczaka w nadbużańskim majątku Mężenin, w którym spotyka-
li się wolnomularze należący do kontemplacyjnej loży „Le Droit Humain” oraz 
członkowie Polskiego Towarzystwa Teozoficznego. Przyjeżdżali tam również ludzie 
całkiem nie związani z masonerią czy teozofią, ot, po prostu znajomi znajomych. 
Szczególnie dobrze – jak pisze Hanna Rudniańska we wspomnieniowej książce – 
czuły się w Mężeninie dzieci, dla których organizowano ogniska i inne atrakcje 2. 
Niektórzy z młodych bywalców letniska stali się dla Korczaka prototypami bohate-
rów Pedagogiki żartobliwej.

Cykl „gadaninek”, który ostatecznie złożył się na tę książkę, zapowiadano jako 
„powieść mówioną”. Korczak sięgnął po formę dość nową, plasującą się między 
typowym słuchowiskiem a odczytywanym tekstem literackim. Tematem miały być 
scenki rodzajowe dotyczące życia codziennego i kulturalnego zachowania się. Pe-
dagogika żartobliwa stanowiła dopełnienie wcześniejszych utworów Korczaka: 
Prawidła życia (o podtytule Pedagogika dla młodzieży i dorosłych) oraz Prawo 
dziecka do szacunku. Te trzy teksty – według Elżbiety Cichy – spajała idea mówią-
ca, że dziecko jest człowiekiem nie mniej wartościowym niż dorosły 3, choć – jak 
dodawał Korczak – o nieco skromniejszym bagażu doświadczeń. W przypadku 

1 Zob. E. C i c h y, „Pedagogika żartobliwa”. Geneza utworu. W: J. K o r c z a k, Senat szaleńców. – 
Proza poetycka. – Utwory radiowe. Red. nauk. H. K i r c h n e r. Oprac. E. C i c h y. Uwagi E. C i- 
c h y, H. K i r c h n e r. Przypisy M. P r u s s a k. Przekł. filologiczny E. Ś w i d e r s k a. Warszawa 
1994, s. 365. Dzieła. T. 10.

2 H. R u d n i a ń s k a, Korczak, Tokarzewski i my. Wspomnienia i rozmowa z K. S h m e r u k. Kraków 
2005. 

3 C i c h y, op. cit., s. 369.
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Pedagogiki żartobliwej mamy jednak do czynienia z tekstem szczególnym, łączącym 
literacką narrację w postaci monologu z dialogiem i odgrywaniem epizodów „z życia”. 
Pokrewieństwo zastosowanej tutaj formy wiąże to dzieło z innymi krótkimi forma-
mi literackimi, po jakie Korczak sięgał uprzednio, np. przy pisaniu artykułów do 
„Małego Przeglądu” 4, czy też z wczesnymi utworami dotyczącymi wydarzeń, które 
miały miejsce na koloniach letnich dla żydowskich i polskich chłopców (odpowied-
nio w Michałówce i Wilhelmówce), gdzie Korczak pracował jako wychowawca w la-
tach 1907, 1908 i 1910 5.

Nie jest zatem zaskakujące, że Pedagogice żartobliwej nadano szczególne zna-
czenie, tym bardziej że opublikowano ją tuż przed wybuchem wojny, która przy-
niosła Korczakowi śmierć. Tytuł z ówczesnej (ale też i z dzisiejszej) perspektywy 
musiał intrygować – lat trzydziestych XX wieku w Europie nie można bowiem uznać 
za okres, w którym chciałoby się niefrasobliwie żartować. Kryzys ekonomiczny 
końca lat dwudziestych oraz wzrost nastrojów antysemickich w Europie nie na-
strajały do śmiechu. Sam Korczak w retrospektywnej części Pamiętnika, pisanego 
w warszawskim getcie od maja do sierpnia 1942, nazywa ten czas w sposób nie 
budzący wątpliwości: 

Podłe, haniebne lata – rozkładowe, nikczemne. Przedwojenne, kłamliwe, zakłamane. – Przeklęte. 
Nie chciało się żyć. 
Błoto. Cuchnące błoto 6. 

Co więcej, w związku z tym, iż nie zachowało się nagranie żadnej z Korczakow-
skich audycji radiowych, tekst Pedagogiki żartobliwej jest dziś świadectwem ich 
treści. Jej subtelny optymizm sprawia też, że – niejako podświadomie – chciałoby 
się traktować ją jako podsumowujący literacki dorobek życia, ostatni utwór z roz-
mysłem podany przez autora do druku.

Wbrew – być może – zdroworozsądkowemu przekonaniu okazuje się jednak, że 
książka ta nie jest ostatnim tekstem Korczaka opublikowanym za jego życia. Moż-
na uznać, że to ostatnie jego dzieło literackie, które ujrzało światło dzienne w formie 
drukowanej przed wybuchem drugiej wojny światowej, aczkolwiek nie ostatni ofi-
cjalnie wydany tekst. Jeśli zaliczymy do spuścizny pisarskiej autora nie tylko 
utwory stricte literackie, ale także te, które nie mają jednoznacznie takiego charak-
teru, to tym bardziej przeświadczenie na temat „ostatniości” będzie trzeba zrewi-
dować. Chciałabym zatem przyjąć, że spuścizna Korczaka obejmuje zarówno teksty 
literackie, jak i wszystkie pozostałe, które wyszły spod jego pióra. Wśród nich będą 
zatem i beletrystyka pisana z przeznaczeniem dla dzieci czy dorosłych, i artykuły 
publicystyczne, i tzw. literatura dokumentu osobistego, czyli m.in. prywatne listy 
oraz wzmiankowany Pamiętnik.

4 J. K o r c z a k, Prawidła życia. – Publicystyka dla dzieci. Red. nauk. A. L e w i n. Oprac. teks- 
tów, uwagi o tekstach J. B a r t n i c k a. Genezy utworów i przypisy J. P a p u z i ń s k a, A. W e r- 
n i k, przy współpr. M. C i e s i e l s k i e j. Przekł. filologiczny tekstów hebr. E. Ś w i d e r s k i. Oprac. 
literackie H. K i r c h n e r. Warszawa 2007. Dzieła. T. 11.

5 J. K o r c z a k, Mośki, Joski i Srule. – Józki, Jaśki i Franki. Red. nauk. A. L e w i n. Oprac. tekstów, 
geneza utworów, uwagi o tekstach, przypisy M. C i e s i e l s k a. Warszawa 1997. Dzieła. T. 5.

6 J. K o r c z a k, Pamiętnik i inne pisma z getta. Przypisy M. C i e s i e l s k a. Posł. J. L e o c i a k. 
Warszawa 2012, s. 98.
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Określając w ten sposób pole badań, muszę zatem stwierdzić, że ostatnim 
tekstem Korczaka, jaki został wydany drukiem za jego życia, jest nie Pedagogika 
żartobliwa, ale jego list, który ukazał się w styczniu 1942 na łamach „Gazety Ży-
dowskiej”, niemieckiej „gadzinówki” przeznaczonej dla mieszkańców gett w Gene-
ralnym Gubernatorstwie 7. Docierała ona do warszawskiej dzielnicy żydowskiej 
regularnie, choć nie uchodziła za wiarygodne źródło rzetelnych informacji i trakto-
wana była jak tuba propagandowa okupanta. Jerzy Jurandot po latach pisał o niej: 

Wiadomości politycznych starali się Niemcy do getta zupełnie nie dopuszczać. Nawet niemieckie 
gazety były zakazane, nawet warszawski „szmatławiec” 8 z drugiej strony murów. Przychodziła jedynie 
wydawana w Krakowie obrzydliwa „Gazeta Żydowska”, zawierająca sześć wierszy oficjalnego komuni-
katu i cztery szpalty uniesień nad życiem Żydów pod panowaniem „Herrenvolku” 9. 

Henryk Bryskier podaje zaś istotną informację na temat jej poczytności: 

„Gazeta Żydowska” mimo wyłączności debitu nie była popularną i miała znikomą liczbę prenume-
ratorów, a pojedynczo sprzedawane egzemplarze przez kolporterów nie wróżyły jej rozwoju 10. 

Faktem jednak jest, że obok przekłamanych danych, dotyczących działań mi-
litarnych, „Gazeta Żydowska” zawierała również drobne, szczegółowe, nie obciążo-
ne politycznie informacje, mówiące o codzienności gett Generalnego Gubernatorstwa, 
co pozwala dziś badaczom – przy zachowaniu koniecznej dozy ostrożności i kryty-
cyzmu – zbliżyć się do tamtej rzeczywistości.

Nazwisko Korczaka (nigdy Henryka Goldszmita) pojawia się na łamach „Gaze-
ty Żydowskiej” prawie 40 razy, zwykle przy okazji ogólnych wzmianek na temat 
prowadzonego przez niego Domu Sierot, musiał przenieść się do getta w listopadzie 
1940, na ul. Chłodną 33, do budynku dawnego gimnazjum kupieckiego dla chłop-
ców 11, a później – w związku ze zmianami granic dzielnicy żydowskiej – przeniósł 
się raz jeszcze, pod adres: ul. Sienna 16 / Śliska 9, do gmachu Towarzystwa Pra-
cowników Handlowych i Przemysłowych. Nie była to zresztą jedyna instytucja 
całkowitej opieki nad dzieckiem żydowskim, którą spotkał wtedy taki los 12.

Opierając się nie tylko na wiedzy ogólnej, ale przede wszystkim na zachowanych 
materiałach, zgromadzonych głównie w Archiwum Żydowskiego Instytutu Histo-
rycznego oraz w Muzeum Bojowników Gett w Izraelu, da się wywnioskować, że 
sytuacja materialna Domu Sierot, mimo różnorodnych prób zdobywania dodatko-
wych środków, z roku na rok pogarszała się. Szacuje się, że od września 1939 do 
5 VIII 1942, czyli do dnia deportacji do Treblinki, liczba dzieci wzrosła od 107 

  7 Więcej o „Gazecie Żydowskiej” zob. M. J a n c z e w s k a, Gazeta Żydowska (1940–1942). W zb.: 
Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX wiek). Red. J. N a-
l e w a j k o - K u l i k o v. Współpr. G. P. B ą b i a k, A. J. C i e ś l i k o w a. Warszawa 2012, s. 167–180.

  8 Mowa o „Nowym Kurierze Warszawskim”, zwanym przez warszawiaków „szmatą” lub „kurwarem”.
  9 J. J u r a n d o t, Miasto skazanych. W: J. J u r a n d o t, Miasto skazanych. 2 lata w warszawskim 

getcie. – S. G r o d z i e ń s k a, Dzieci getta. Oprac. krytyczne P. S z a p i r o, A. A r n o l d. Warszawa 
2014, s. 120.

10 H. B r y s k i e r, Żydzi pod swastyką, czyli getto w Warszawie w XX wieku. Warszawa 2006, s. 97.
11 Chodzi o Szkołę Handlową im. Marii i Józefa Roesslerów.
12 Przymusowe przeprowadzki instytucji opiekuńczych w getcie zaświadczone są w dokumentach 

Żydowskiej Samopomocy Społecznej, przechowywanych w Archiwum Żydowskiego Instytutu Hi-
storycznego (sygn. 211/12), oraz w „Gazecie Żydowskiej” (nr 47, z 31 XII 1940, s. 3).
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(w założeniu dla tylu wychowanków zaprojektowany był własny budynek Domu 
Sierot, mieszczący się przy ul. Krochmalnej 92) do około 200. Co więcej, organiza-
cja pozarządowa subsydiująca placówkę przed wojną, czyli Towarzystwo „Pomoc 
dla Sierot”, po jej wybuchu działała już tylko w szczątkowej postaci, czego natural-
nym efektem było znaczne zmniejszenie wsparcia. Wprawdzie, Dom Sierot (tak jak 
inne instytucje opieki nad dziećmi) otrzymywał za pośrednictwem Żydowskiej Sa-
mopomocy Społecznej 13 dodatkowe środki, płynące z amerykańskiego Jointu 14 lub 
z warszawskiej, gettowej Gminy Żydowskiej (Judenratu), o czym świadczą zacho-
wane dokumenty administracyjno-księgowe, najczęściej jednak były to zasiłki nie 
wystarczające. Zarząd Domu Sierot przy wsparciu Towarzystwa „Pomoc dla Sierot” 
próbował radzić sobie z sytuacją niedoboru, organizując chociażby koncerty do-
chodowe, czy to w nowej siedzibie Domu Sierot, czy też np. w lokalu działającego 
w getcie teatru o nazwie „Melody Palace”, mieszczącego się przy ul. Rymarskiej 12 15. 
Ostatnim takim wydarzeniem, które mogło mieć właśnie charakter na poły chary-
tatywny, było odegrane przez wychowanków przedstawienie Poczta autorstwa 
hinduskiego noblisty Rabindranatha Tagorego, 18 VII 1942 pokazane po raz 
ostatni 16.

Zachowane wspomnienia 17 mówią również o tym, że sam Korczak próbował 
zdobywać fundusze i inne środki, które miały być przeznaczone na utrzymanie 
zwiększającej się liczby podopiecznych. Jest bardzo prawdopodobne, iż korzysta-

13 Żydowska Samopomoc Społeczna – organizacja dobrowolnej opieki społecznej nad ludnością ży-
dowską w Generalnej Guberni, powołana przez władze okupacyjne w maju 1940, odpowiednik 
polskiej Rady Głównej Opiekuńczej.

14 Joint, tj. American Jewish Joint Distribution Committee – organizacja charytatywna założona 
w Stanach Zjednoczonych w listopadzie 1914, pod wpływem wiadomości o tragicznej sytuacji 
Żydów w ogarniętej wojną Europie. W Polsce początkowo Joint prowadził akcję pomocy ofiarom 
wojny; od 1920 roku podjął długofalowe działanie zmierzające do przekształcenia struktury 
społecznej i zawodowej ludności żydowskiej; w latach 1939–1945 roztaczał opiekę nad żydowskimi 
uchodźcami i przesiedleńcami. W getcie warszawskim pod jego auspicjami zorganizowano sieć 
kuchni ludowych, utrzymywano sierocińce, udzielano pomocy inteligencji, zbierano odzież dla 
biednych i uciekinierów z małych miasteczek. Przedstawiciele Jointu zaciągali na owe przedsięwzięcia 
pożyczki u osób prywatnych, obiecując ich zwrot po zakończeniu wojny. 

15 Ogłoszenie z „Gazety Żydowskiej”, które ukazało się w nrze z 23 V 1941, brzmiało: „W niedzielę, 
dnia 25 bm., o godz. 12.15 odbędzie się w salonach »Melody Palace«, Rymarska 12, wielki poranek 
artystyczny, w którym wezmą udział znani artyści warszawscy. Impreza ta urządzona została 
staraniem znanych działaczy w dzielnicy, pp. M. Kona i Z. Hellera, którzy całkowity dochód z po-
ranku przeznaczyli na utrzymanie 300 sierot we wzorowym »sierocińcu p. Dr. J. Korczaka« przy 
ul. Chłodnej 33. Ze względu na cele, którym impreza ta jest poświęcona, zasługuje ona na szcze-
gólne poparcie. Bilety są do nabycia w Domu Handlowym Kon i Heller, Leszno 14, oraz przy kasie 
w dniu imprezy”. Trzeba zaznaczyć, że liczba podopiecznych Korczaka została zawyżona. Warto, 
być może, zwrócić w tym miejscu uwagę na patronów imprezy, czyli Moryca Kona i Zeliga Hellera, 
którzy dzięki bliskim kontaktom z Niemcami stali się właścicielami wielu koncesji, m.in. na getto-
wy tramwaj konny, zwany powszechnie „konhellerką”. Przez społeczność getta uznawani byli za 
kolaborantów. 

16 Zob. A. W i t k o w s k a, Między gettem a niebem, czyli o ostatnim przedstawieniu w Domu Sierot 
Janusza Korczaka. „Kwartalnik Historii Żydów” 2009, nr 3.

17 Zob. szkice Czas zagłady S. E l i a s b e r g o w e j  i Na Chłodnej 33 M. Z y l b e r b e r g a  (w zb.: 
Wspomnienia o Januszu Korczaku. Wybór, oprac. L. B a r s z c z e w s k a, B. M i l e w i c z. Warsza-
wa 1981).
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jąc ze swej przedwojennej popularności, dowcipu i siły perswazji, był w tych 
przedsięwzięciach dość efektywny 18. Niestety, brak danych, które by to uszczegó-
łowiły.

Nie ulega także wątpliwości, że Dom Sierot kierowany przez Korczaka był w get-
cie instytucją znaną, nie tylko dzięki dyrektorowi czy też za sprawą jego najbliższej 
współpracowniczki, działającej w różnych gremiach Stefanii Wilczyńskiej, ale rów-
nież przez wzgląd na samą renomę zakładu, mającego przed wojną charakter no-
watorski i uchodzącego za miejsce, do którego szczególnie warto oddać dziecko 
potrzebujące wsparcia. Trudno powiedzieć, czy można go nazwać placówką „poka-
zową”, reprezentującą w pełni obraz żydowskiej opieki nad dzieckiem opuszczonym, 
pewne jest jednak, iż była to instytucja znana w żydowskich i polskich kręgach 
pedagogicznych, tak przed wojną, jak i w czasie jej trwania. Nic zatem dziwnego, 
że stała się ona również przedmiotem reportażowego tekstu, który ukazał się w dru-
giej połowie grudnia 1941 na łamach „Gazety Żydowskiej”. Warto może wspomnieć 
przy okazji, że publikacji poświęconych różnym instytucjom opieki społecznej było 
w tym czasopiśmie więcej – część dotyczyła Warszawy, część zaś mówiła o placów-
kach pozawarszawskich 19. 

Autorką reportażu była Guta Ejzencwajg, wówczas dwudziestokilkuletnia ko-
bieta, współpracująca z pismem już od 1940 roku 20. Pod koniec 1941 roku zaaran-
żowane zostało zwiedzanie Domu Sierot, a być może także spotkanie oraz rozmowa 
z samym Korczakiem. Nie ma chyba potrzeby, by przytaczać w pełnym brzmieniu 
ów reportaż, dość powiedzieć, że miał on charakter wysoce panegiryczny. Kilka 
cytatów świadczy o tym dobitnie:

Ręka drży ze wzruszenia, gdy człowiek zabiera się do skreślenia choćby najogólniejszego zarysu 
tego całego kompleksu, jaki przedstawia Dom Sierot z jego twórcą, duchem, kierownikiem – Januszem 
Korczakiem. 

[…] Doktor Korczak, siedzi ze zmarszczonym czołem i kombinuje..., i wystaje w urzędach, instytu-
cjach, przed drzwiami dyrektorów – bez względu na to, że nazwisko Korczak ma również swoją wagę. 
Cóż imię? Cóż honor? Kiedy dzieci, jego dzieci czekają... 21 

„Korczak to jak prawdziwy ojciec” – stwierdza jedno z dzieci w chwili jego nieobecności – „który 
stale o nas pamięta”. Co tydzień je waży, mierzy i bada, i nikt z nas nie pojmuje bólu tego człowieka, 
gdy przeglądając linię wagi stwierdza, że się [ona] nie podnosi. Co z tego, że p. Korczak opowie dzieciom 
bajki, że ich pogłaszcze, pocałuje i uśmiechnie się – co z tego, że wywołuje śmiech ich, że oczy im się 

18 K o r c z a k  (Pamiętnik i inne pisma z getta, s. 92) notował: „Wizyt nie składam. Chodzę żebrać 
o pieniądze, produkty, wiadomość, radę, wskazówkę. [...] są one [tj. takie wizyty] ciężką i poniża-
jącą pracą. A trzeba błaznować, bo ludzie nie lubią ponurych twarzy”.

19 W „Gazecie Żydowskiej” (1942, nr 39, z 1 IV, s. 2), można było przeczytać reportaż H. C z e r w i ń-
s k i e g o, dotyczący Głównego Domu Schronienia, który mieścił się w getcie warszawskim przy 
ul. Dzielnej 39. W nrze 4, z 2 VIII 1940 (s. 6), ukazał się zaś anonimowy artykuł o Zakładzie Wy-
chowawczym Sierot Żydowskich zlokalizowanym przy ul. Dietla w Krakowie.

20 Po raz pierwszy nazwisko G. E j z e n c w a j g  pojawia się w nrze 30, z 1 XI 1940, na stronicy 11, 
gdzie występuje ona jako tłumaczka hebrajskiego tekstu Misterium soboty autorstwa F. R o z e n-
c w e i g a.

21 O tym, że Korczak był zaborczy w kwestii zdobywania środków dla „swoich” dzieci, pisze chociaż-
by Z. S z y m a ń s k a  (Nie uległ skamieniałym sercom. W zb.: Wspomnienia o Januszu Korczaku, 
s. 324).
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iskrzą z zadowolenia – kiedy on sam wie i czuje braki w ich małych organizmach, i nic im poradzić nie 
może.

Korczak nie ustaje w pracy, nie wpada w rozpacz, ale martwi się. I głębokie zmarszczki na jego 
wysokim czole pogłębiają się.

kto zwątpił w dobroć i bezinteresowność ludzką, czyja dusza tęskni za prawdziwym przeżyciem, głębokim 
jak sam ból, jak sama czysta radość tworzenia, niech pójdzie i przyjrzy się oczom i twarzy Korczaka. 

Korczak to jedna z najpopularniejszych postaci Warszawy kulturalnej, a też całego kraju. Jego 
dziesiątki powieści dla dzieci i o dzieciach, jego dzieła pedagogiczne, jego referaty, odczyty, przemówie-
nia – to przecież prawdziwe biesiady duchowe, które niejednemu z nas umilały godziny skupienia. Jego 
Zakład Sierot, słynny na całym świecie, instytucja, która była i pozostanie wzorem i przykładem – 
również jest znany każdemu. A jednak poznać prawdziwą wielkość można, tylko obserwując Korczaka 
wśród jego dzieci, w jego Zakładzie. (Ostatnio został [on] przeniesiony z ul. Chłodnej na Sienną 16). 
Dlatego jest on i pozostanie dumą żydowskiej ludności Warszawy; choćby nie wszyscy o tym dziś pa-
miętali... 22

Ejzencwajg kończy swój reportaż wzniośle, nazywając Korczaka geniuszem, od 
którego należy się uczyć. 

Tekst Zakład Sierot Janusza Korczaka miał na celu najprawdopodobniej zwięk-
szenie świadomości mieszkańców getta, zwrócenie ich uwagi na potrzeby dzieci 
opuszczonych i tym samym zintensyfikowanie wsparcia materialnego sierot, w efek-
cie jednak stał się dość natrętnym hymnem pochwalnym na cześć Korczaka. Już 
sam tytuł podkreśla jego pierwszorzędną rolę i odpowiedzialność za instytucję, 
dalsza treść zaś tylko wzmacnia to wrażenie. Nietrudno się domyślić, że ów para-
reportaż mógł wzbudzić w Korczaku co najmniej mieszane uczucia. Zgadzając się 
na wejście „reportera-amatora”, pracującego w gazecie o – delikatnie mówiąc – dość 
podejrzanym charakterze, do zarządzanej przez siebie placówki w czasie dla niej 
zdecydowanie nie najłatwiejszym, jej kierownik albo wykazał się daleko idącą uf-
nością, albo też założył, że tego typu tekst przyniesie Domowi Sierot jakieś wydat-
ne korzyści w postaci dodatkowych środków. Z drugiej jednak strony, Korczak 
raczej nie życzył sobie, co chyba zrozumiałe, by odmalowany przez Ejzencwajg 
obraz sugerował czytelnikom, że Dom Sierot miewa się doskonale i że żadna pomoc 
nie jest mu potrzebna. Nie chciał, by (znane mu skądinąd) plotki dotyczące prowa-
dzonego przezeń zakładu, „uchodzącego [...] za raj, oazę, wyspę szczęśliwości” 23, 
utwierdziły się wśród mieszkańców getta. I – co chyba najważniejsze – nie pragnął, 
by jego jedynego uczyniono odpowiedzialnym za ten (tak entuzjastycznie tutaj za-
prezentowany) sukces organizacyjny. Zdawał sobie również sprawę, że Dom Sierot 
znajdował się na przełomie 1941 i 1942 roku w sytuacji chyba najgorszej w swojej 
historii – lokal przy Siennej 16 / Śliskiej 9, do którego przeprowadzili się w paź-
dzierniku 1941, dzielony był z innymi instytucjami 24, liczba dzieci zwiększyła się, 

22 G. E j z e n c w a j g, Zakład Sierot Janusza Korczaka. „Gazeta Żydowska” 1941, nr 127, z 21 XII, 
s. 2.

23 J. K o r c z a k, Multatuli. W zb.: Janusz Korczak w getcie. Nowe źródła. Wstęp, red. nauk. A. L e- 
w i n. Oprac. filologiczne tekstów M. Z i ó ł e k. Przypisy M. C i e s i e l s k a  [i in.]. Warszawa 1992, 
s. 136.

24 Mieściły się tam m.in. kuchnia ludowa dla ubogich mieszkańców getta i kawiarnia Tatiany Epstein, 
w której grywał Władysław Szpilman.
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a widoki na poprawę warunków wydawały się zdecydowanie nikłe. Zrozumiałe jest 
zatem, że przedstawienie położenia Domu Sierot wyłącznie w jasnych barwach 
stanowiłoby nie tylko przekłamanie, ale także czynnik potencjalnie zmniejszający 
zainteresowanie czytelników dalszym wspieraniem tej instytucji. 

Niestety, te prawdopodobne wstępne założenia i plany okazały się zdecydowa-
nie rozbieżne z tym, co wydrukowano na drugiej stronicy „Gazety Żydowskiej” 
w niedzielę 21 XII 1941. Oczywiście, ciekawe jest również, jaką drogą opublikowa-
ny reportaż trafił w ręce Korczaka: czy on sam nabył gazetę, czy też została mu ona 
przez kogoś dostarczona w akcie dobrej woli. Niewykluczone, że mógł to być rodzaj 
egzemplarza autorskiego, obiecanego Korczakowi przez dziennikarkę, w zamian za 
zgodę na jej wejście na teren instytucji. Nie da się tego dziś ustalić, wiadomo jednak, 
że już 7 I 1942, czyli nieco ponad dwa tygodnie później, w środę, w „Gazecie Ży-
dowskiej” ukazał się list Korczaka bezpośrednio odnoszący się do tekstu Ejzencwajg. 
List ten, napisany, być może, od razu po lekturze tekstu Zakład Sierot Janusza 
Korczaka, w formie uprzejmego, acz stanowczego sprostowania, wskazywałby na 
fakt, iż przygotowany przez Ejzencwajg materiał nie został autoryzowany. Ciekawe, 
że tego rodzaju sprostowań w „Gazecie Żydowskiej” praktycznie nie ma – list Kor-
czaka, będący czymś w rodzaju osobistego dementi, to jedyny przykład w historii 
działalności czasopisma.

Jako że sprostowanie to jest przedmiotem moich rozważań, pozwolę sobie 
przytoczyć je w całości.

LIST JANUSZA KORCZAKA 25

Szanowny Panie Redaktorze!

Dziękuję za życzliwą ocenę pracy Domu Sierot. Ale...
„Miły Platon, bardziej miła prawda” 26.
Dom Sierot nie był, nie jest, nie będzie Domem Sierot Korczaka. Za mały, za słaby, za biedny i za 

głupi [on] na to, by dwie setki bez mała dzieci wybrać, ubrać, zgromadzić – wyżywić, ogrzać – otoczyć 
opieką i w życie wprowadzić... Tej wielkiej pracy dokonał wysiłek zbiorowy wielu setek ludzi dobrej woli 
i światłego zrozumienia sprawy dziecka... sieroty. Są wśród nich liczne piękne imiona, są liczni bezi-
mienni... – ich praca, pomoc, rada, doświadczenie budowały materialnie i duchowo wartości tego 
warsztatu i bogatego przedsiębiorstwa.

Wilczyńska, Pozówna, Korczak (jeśli potrzebne imiona) – to urzędnicy i administratorzy znacznej 
fortuny.

Zabezpieczeni odnośnie [do] potrzeb osobistego życia – ile umieją, wiedzą i mogą – starają się po-
prawnie i celowo wypełniać warunki umowy [zawartej] z Zarządem Towarzystwa „Pomoc dla Sierot”, 
a przez Zarząd ze Społeczeństwem. Na debet i credit Instytucji składają się walory i braki całej dzielni-
cy żydowskiej, wszystkich jej członków. Zasługą dzieci, ich rodzin, byłych i obecnych wychowańców, 
zarówno najbliższych, jak i najdalszych sercu i pamięci, jest [to], że Dom Sierot posiadł życzliwość 
i zaufanie, imię dobre i możność dalszego istnienia.

Nie zajmowałbym czasu, uwagi i papieru sprostowaniem mało ważnej niedokładności, gdyby nie-
porozumienie nie miało ogólnego znaczenia: mylnie utożsamiamy zakres, technikę, sprawność i wynik 
pracy z osobą urzędnika, któremu została [ona] powierzona do wykonania.

J. Korczak

25 Pierwodruk: „Gazeta Żydowska” 1942, nr 3, z 7 I, s. 2. W publikowanym tu liście uwspółcześniono 
ortografię i interpunkcję. W nawiasach kwadratowych umieszczono uzupełnienia dodane przez 
autorkę artykułu. 

26 A r y s t o t e l e s, Etyka nikomachejska, 1096a 11–15. Oryg.: Amicus Plato, sed magis amica veritas.
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PS. – Na cmentarzu w Paryżu jest piękny pomnik z napisem: „Zmarłym. Wszystkim, którzy odeszli, 
ku pamięci” 27. – Niezadługo staraniem Patronatu naszego odbędzie się nabożeństwo za dusze zmarłych 
Przyjaciół i Wychowanków Domu Sierot 28.

Bezpośrednio pod listem umieszczona jest również dodatkowa informacja (nie-
ustalonego autorstwa), brzmiąca następująco:

Zapraszamy na piękne, pogodne bajki (kukiełki) – które opowie pan Dr JANUSZ KORCZAK w sobotę, 
dnia 10 stycznia br., o godz. 12 w południe w lokalu DOMU SIEROT, przy ul. ŚLISKIEJ 9. Cena biletu dla 
dzieci i dorosłych – zł 2 29.

Tytuł został nadany tekstowi najprawdopodobniej przez redaktora „Gazety 
Żydowskiej”. Wydrukowano go inną czcionką, pogrubionym składem i przede 
wszystkim wielkimi literami, co – jak sądzę – miało zwrócić nań szczególną uwagę 
czytających. Nie wiemy jednak, niestety, z czyjej inicjatywy wynikało takie posu-
nięcie. Nie wiemy również, czy opublikowany 7 I list był jedynym materiałem, 
który przekazano do redakcji „Gazety Żydowskiej” 30. Mogło mu wszakże towarzyszyć 
jakieś dodatkowe pismo przewodnie, w którym, w słowach przeznaczonych dla 
węższego grona, motywowana była konieczność zamieszczenia sprostowania. Nie-
wykluczone także, że sam autor listu pofatygował się osobiście do redakcji z proś-
bą (czy też żądaniem 31), by tego typu wyjaśnienie pojawiło się na łamach czasopisma. 

Wiadomo, że teksty Korczaka, które powstawały w getcie, przepisywane były 
na maszynie – z manuskryptów sporządzonych piórem, a częściej ołówkiem – przez 
jego młodszych współpracowników 32. Jest zatem możliwe, że już na tym etapie 
doszło do drobnych przesunięć w stosunku do oryginalnego materiału. Jednakże 
raczej niewielka objętość listu do redakcji „Gazety Żydowskiej” i bardzo zwarta, 
logiczna narracja skłaniają do przypuszczeń, iż zachowane zostały pierwotne forma 
i treść. Co więcej, wydaje się raczej mało prawdopodobne, by Korczak nie przeczy-
tał swojego listu przed sygnowaniem go używanym przez siebie nazwiskiem i prze-

27 Nie wiadomo dokładnie, o jakim pomniku Korczak mówi. Zarówno na cmentarzu Père Lachaise, 
jak i w nekropolii Montparnasse znajdują się bowiem poświęcone zmarłym nagrobki, których in-
skrypcje treściowo nieco przypominają tę przywołaną przez niego. Wydaje się jednak, że pisząc 
„piękny pomnik” miał on na myśli dzieło A. Bartholomé odsłonięte na Père Lachaise w 1899 roku, 
które mógł zobaczyć podczas swojej wizyty w  stolicy Francji w 1910 roku. Monument ten upa-
miętnia nieznane ofiary oblężenia Paryża przez armię niemiecką (1870–1871) i chyba – per analo-
giam do sytuacji mieszkańców warszawskiego getta – z tego powodu wydał się Korczakowi godny 
przywołania. 

28 „Gazeta Żydowska” 1942, nr 3, z 7 I, s. 2.
29 Ibidem. Warto zwrócić uwagę na zarobkowy charakter przedsięwzięcia.
30 Nie da się ustalić, czy list wysłano, zaniesiono, czy podyktowano telefonicznie. Redakcja wydawa-

nej w Krakowie „Gazety Żydowskiej” miała swoją filię w Warszawie przy ul. Elektoralnej 4, na 
pierwszym piętrze. Z pracownikami można było skontaktować się również dzwoniąc pod numer 
telefonu 2-78-14.

31 W innym wojennym tekście J. K o r c z a k  (Do Biura Personalnego Rady Żydowskiej. Podanie. 
W: Pamiętnik i inne pisma z getta, s. 159) nazywa samego siebie „impetykiem”, co może wskazywać, 
że łatwo było wyprowadzić go z równowagi. 

32 W przypadku Pamiętnika zajmował się tym Henryk Azrylewicz, zatrudniony w kancelarii Domu 
Sierot. 
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kazaniem dalej, sądzę nawet, że w przypadku błędów lub niedopuszczalnych 
przekłamań, list zostałby skopiowany po raz wtóry. Następnie redakcja „Gazety 
Żydowskiej”, otrzymawszy tego rodzaju materiał, mogła – czego nie jesteśmy już 
dziś w stanie w żaden sposób sprawdzić – dokonać na nim jakichś drobnych zmian, 
chociażby czysto edytorskich. Byłaby to zatem kolejna okazja, by oryginalny tekst 
listu Korczaka uległ jakimś niewielkim deformacjom. 

Omawiany tekst wydrukowano na stronicy drugiej, w części przeznaczonej na 
wiadomości z Warszawy. Warto przyjrzeć się kontekstowi informacyjnemu, w któ-
rym się znalazł. W najbliższym sąsiedztwie sprostowania Korczaka umieszczono 
dość obszerny artykuł poświęcony polepszającej się sytuacji sierot w warszawskim 
getcie, noszący tytuł Opieka nad dzieckiem na drodze rozwoju. Trzy nowe, wielkie 
Domy Sierot. Zaraz pod nim widnieje krótka notatka o kartach przemysłowo-pa-
tentowych, niżej zaś jeszcze – o ostatnich przedstawieniach teatralnych, które 
przygotowano w getcie. W dolnej części kolumny znajdują się informacje ogólne 
dotyczące całego Generalnego Gubernatorstwa. Biorąc pod uwagę fakt, że stroni-
ca pierwsza „Gazety Żydowskiej” miała charakter jawnie i bezsprzecznie politycz-
no-propagandowy, można przyjąć, że ci, którzy w ogóle kupowali i czytali to cza-
sopismo, zaczynali lekturę od stronic kolejnych, poświęconych sprawom lokalnym. 
Stąd też takie umieszczenie listu Korczaka stwarzało szansę dotarcia do większej 
liczby odbiorców.

Mając świadomość licznych komplikacji, które mogły pojawić się na drodze od 
napisania listu do jego wydrukowania, oraz nakreśliwszy miejsce i czas, w którym 
się on ukazał, chciałabym przejść do analizy dostępnego tekstu. Początkowy zwrot 
honoryfikatywny Korczak kieruje nie do autorki (choć podpisała ona swój tekst 
imieniem i nazwiskiem), ale do redaktora naczelnego gazety, którego, być może, 
czyni odpowiedzialnym za wydrukowanie – w jego odczuciu – niefortunnego repor-
tażu. Zaczyna w sposób umiarkowany, dziękując uprzejmie za życzliwość wobec 
placówki zarządzanej przez niego. Od razu jednak, niejako łagodząc cytatem z Ary-
stotelesa to, co chce powiedzieć, przechodzi do prostowania informacji przedsta-
wionych przez Ejzencwajg. Bardzo wyraźnie i jednoznacznie podkreśla, że Dom 
Sierot w żadnym momencie swojego funkcjonowania nie był dziełem tylko jednej 
osoby. Sprawiedliwie oceniając własne, skromne możliwości, Korczak pisze o sze-
roko zakrojonych zadaniach placówki wychowawczej, na czele której przyszło mu 
stanąć. Zadania te odpowiadają systematycznym działaniom, praktykowanym 
w Domu Sierot od samego początku jego istnienia, zatem: dobór dzieci, ich ubranie 
i łączący się z tym opierunek, stworzenie z nich wspólnoty za pomocą demokra-
tycznie wypracowanych zasad 33, codzienne wyżywienie, ogrzanie w czasie zimowych 
miesięcy, otoczenie opieką zastępczą, a także przygotowanie do dalszego życia, już 
poza murami placówki. Każde z tych siedmiu zadań wymagałoby oddzielnego ko-
mentarza, aczkolwiek zebrane tutaj stanowią esencję tego, co Dom Sierot chciał 
zapewnić swoim podopiecznym, również – a może nawet przede wszystkim – w trud-

33 Zob. J. K o r c z a k, Jak kochać dziecko. Dom Sierot. W: Jak kochać dziecko. – Momenty wycho-
wawcze. – Prawo dziecka do szacunku. Red. nauk. S. W o ł o s z y n. Oprac. tekstów, geneza utwo-
rów, uwagi o tekstach E. C i c h y. Warszawa 1993. Dzieła. T. 7. 
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nych czasach wojennych. Korczak nie przypisuje zasług sobie – i niewątpliwie wi-
doczny sukces Domu Sierot ukazuje niejako w dwóch perspektywach: historycznej, 
gdy wspomina zbiorowy, systematyczny i długotrwały wysiłek ludzi dobrej woli, 
mniej lub bardziej zaangażowanych w działania Towarzystwa „Pomoc dla Sierot” 
(poprzez pracę, pomoc, radę, doświadczenie), wysiłek, który złożył się na kapitał, 
teraz wykorzystywany; w perspektywie hic et nunc zaś, kiedy to mówi o ludziach 
aktualnie wspierających Dom Sierot czy też bezpośrednio w nim zatrudnionych. 
Bez szczegółów, bardzo ogólnie wspomina także liczne zastępy dobroczyńców i spo-
łeczników znanych przedwojennej żydowskiej Warszawie, ale podkreśla również 
doniosłą rolę wszystkich bezimiennych, którzy poza działalnością charytatywną na 
rzecz tej placówki nie zapisali się w historii szczególnie wyraźnie. Dom Sierot nie 
jest w świetle listu niczym innym jak tylko efektywnie działającym (bogatym!) 
przedsiębiorstwem, instytucją, która przez lata wytrwale pracowała na zgromadzo-
ny przez siebie kapitał, rozumiany zresztą nie tylko jako dobra materialne. Korczak, 
wymieniając konkretne nazwiska osób zatrudnionych w Domu Sierot 34, nazywa 
ich urzędnikami i administratorami, po prostu odpowiedzialnie wykonującymi 
powierzone im funkcje, jakie wynikają z cywilno-prawnych umów, zawartych z in-
stytucją prowadzącą placówkę, tym samym – ze społeczeństwem. 

Na  aktualne położenie Domu Sierot (jego „debet i credit”), które w malowniczy 
i chyba nie dość rzetelny sposób – przynajmniej w odczuciu Korczaka – oddała 
autorka reportażu, składa się również całościowy kontekst społeczno-polityczny, 
w jakim zakładowi przyszło się znaleźć, czyli, jak pisze autor listu, „walory i braki 
dzielnicy żydowskiej”. Co więcej, współodpowiedzialnymi za sytuację Domu Sierot 
czyni Korczak wszystkich mieszkańców getta, co, z jednej strony, odbiera mu laur 
zwycięstwa nad rzeczywistością dzielnicy żydowskiej, z drugiej zaś – przenosi na 
innych członków społeczeństwa świadomość konieczności opieki nad dzieckiem 
opuszczonym. 

Do grona osób, którym Dom Sierot zawdzięcza swoją doskonałą opinię, Korczak 
zalicza nie tylko jego pracowników, ale przede wszystkim byłych i obecnych pod-
opiecznych, którzy świadczą o jakości wychowania wdrażanego w życie w tej pla-
cówce. Wie, że życzliwość, zaufanie społeczne (czyli wspomniany wcześniej „credit”) 
i pozytywny wizerunek zakładu to efekt wieloletniego, wspólnego wysiłku, którego 
rezultaty widoczne są w postępowaniu dzieci, i to nie tylko w trakcie ich przeby-
wania w Domu Sierot, lecz także po latach od jego opuszczenia. Nie wprost wska-
zuje również na fakt, że nie wszyscy wychowankowie podtrzymują kontakt z in-
stytucją; zakłada jednak, iż nawet ci „najdalsi sercu i pamięci” są, mimo ich 
milczenia, dobrą reklamą instytucji, w której niegdyś przyszło im spędzić siedem 
lat młodzieńczych. 

Na koniec listu Korczak usprawiedliwia sprostowanie podane przez siebie do 
druku. Jest bowiem zdania, że opublikowany wcześniej materiał podnosił w nie-
właściwy sposób problem natury ogólnej, a mianowicie kwestię błędnego przypisy-
wania „zakresu, techniki, sprawności i wyniku pracy” osobom, którym została ona 
jedynie „powierzona do wykonania”. W tym miejscu warto chyba zwrócić uwagę na 

34 Korczak wspomina tu Stefanię Wilczyńską, czyli swą bezpośrednią zastępczynię, zarządzającą 
Domem Sierot, oraz Natalię Poz, byłą wychowankę, prowadzącą tamtejszą kancelarię.
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wyjątkowo analityczne podejście Korczaka do sprawy organizacji – nie tylko opieki 
nad dzieckiem, zresztą. Dzieląc pracę na cztery komponenty (zakres, technika, 
sprawność, wynik), nawiązuje on do założeń prakseologii, czyli nauki, której przed-
miotem jest przede wszystkim świadome i celowe działanie, oceniane pod względem 
skuteczności. W podaniu do Rady Żydowskiej w 1942 roku, przygotowanym na 
okoliczność czasowego zatrudnienia w Głównym Domu Schronienia przy ul. Dziel-
nej 39, Korczak pisze o sobie: „Jestem mistrzem w ekonomii wysiłku: jak Harpagon 
cedzę celowość każdej zużytej jednostki energii” 35, podkreślając tym samym zasa-
dę, którą kierował się w dotychczasowych działaniach i którą próbował wszczepić 
swoim współpracownikom.

List sygnowany jest tylko inicjałem imienia i nazwiskiem pochodzącymi z pseu-
donimu literackiego, którego Henryk Goldszmit używał na równi z danymi osobo-
wymi z dokumentów urzędowych. Pod podpisem autora znajduje się jeszcze jego 
post scriptum, dotyczące planowanej przez Patronat Domu Sierot uroczystości, 
nabożeństwa poświęconego duszom „zmarłych Przyjaciół i Wychowanków Domu 
Sierot”. Warto zwrócić uwagę na zapis wielką literą, grzecznościowo wyróżniający 
zarówno dobroczyńców, jak i podopiecznych instytucji. 

Bezpośrednio pod listem znajduje się ogłoszenie – najprawdopodobniej już nie 
jego autorstwa, aczkolwiek, być może, zamieszczone tu z jego inicjatywy, chociaż-
by w ramach zadośćuczynienia za wydrukowanie reportażu nie do końca mile wi-
dzianego przez Korczaka, dotyczące atrakcji przygotowywanych dla dzieci i rodziców. 
W najbliższą sobotę po ukazaniu się listu Korczaka, 10 I, planowane było w Domu 
Sierot przedstawienie, którego głównym aktorem-opowiadaczem miał być sam 
dyrektor. W programie przewidziane są także elementy teatru kukiełek, animowa-
nych przez podopiecznych i/lub wychowawców. Bilet wstępu – w tej samej cenie 
dla dzieci i dorosłych – kosztować miał 2 zł, co było równowartością 10 numerów 
„Gazety Żydowskiej”. 

Ostatni znany tekst Korczaka opublikowany za jego życia jest bardzo spójny, 
przygotowany został ze ściśle określonego powodu, w sprecyzowanym celu i dla 
dokładnie wskazanego adresata. Powstał również w bardzo konkretnym kontekście 
społecznym i w dość specyficznej, niezupełnie klarownej sytuacji komunikacyjnej. 
Wraz z nieco późniejszym, wydanym dopiero pośmiertnie, Pamiętnikiem i innymi 
materiałami pisanymi w warszawskim getcie 36 stanowi interesujący korpus różno-
rodnych źródeł dokumentujących życie i pracę instytucji wychowawczej w obliczu 
sytuacji kryzysowej. 

Tekst ten jest też niewątpliwie namacalnym dowodem potwierdzającym uczci-
wość Korczaka: wobec współpracowników, wobec fundatorów, organizacji samo-
pomocowych i osób prywatnych subsydiujących placówkę, wobec dzieci, wobec 
społeczeństwa, a przede wszystkim wobec samego siebie. Kwestia ta musiała mieć 
dla niego znaczenie fundamentalne, skoro wydało mu się zasadne i celowe, by 
umieścić swój list w niemieckiej „gadzinówce”. 

35 K o r c z a k, Do Biura Personalnego Rady Żydowskiej, s. 150.
36 Szczególnie warto zestawić ów list z najprawdopodobniej nieco później powstałym tekstem J. K o r-

c z a k a  Uczciwość, która nie rozumuje (w: Pamiętnik i inne pisma z getta, s. 197).
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JANUSZ KORCZAK’S LAST TEXT PUBLISHED IN HIS LIFETIME

The article presents and analyses Janusz Korczak’s last text published in his lifetime. The material in 
question is a short letter to the editor of “Gazeta Żydowska” (“Jewish Gazette”), the newspaper sanctioned 
by the German authorities and directed to the inhabitants of ghettos of the General Government, writ-
ten by Korczak as an answer to the previous Guta Ejzencwajg’s panegyric report on the functioning of 
The Orphans’ Home directed by Korczak. Referring to not fully confirmed data and statements, Korczak 
depicts the orphanage as a “common work,” giving also an insight into how it worked in the last months 
of the war when ghetto still existed. The text, being both private (as a letter) and public (as an acces-
sible press démenti), is an interesting complement to Korczak’s private notes written in the walls of the 
capital city’s Jewish closed quarter.
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pRUS zdegRAdOWAnY

M o n i k a  p i ą t k o w s k a, pRUS. ŚledzTWO BIOgRAFIczne. (Kalendarium: justyna 
liczko. Indeks: Artur czesak). Kraków 2017. Wydawnictwo „znak”, ss. 492, 4 nlb. 

1

Obszerna, licząca 492 stronice książka Moniki piątkowskiej robi dobre wrażenie. nie tylko 
dlatego, że jest wydana na papierze wysokiej klasy (brak jednak w niej informacji, na jakim) 
i sztywno oprawiona, lecz przede wszystkim z tego powodu, że zawiera szereg elementów, 
które wiążemy z książką sensu stricto naukową: przypisy, Kalendarium Aleksandra Głowac-
kiego / Bolesława Prusa, Indeks osób, Źródła cytatów z utworów Bolesława Prusa, Biblio-
grafię i Źródła ilustracji. nieco jedynie zdumiewa brak indeksu wymienianych w tekście 
utworów prusa, tym bardziej że w prowadzonym przez autorkę „śledztwie” przypada im – jak 
później ukażę – rola podstawowa. 

lektura początków nie przeczy temu wrażeniu – czytelnik może sądzić, że obcuje albo 
z pracą naukową na temat biografii autora Lalki, opartą na materiałach nie znanych wcze-
śniej badaczom literatury, albo też z wysokiej klasy vie romancée. choćby pojawiające się 
w pierwszym rozdziale informacje o istniejącym w małżeństwie głowackich kryzysie, który 
spowodował, że ojciec Aleksandra nie towarzyszył jego matce w Hrubieszowie, gdzie przyszedł 
na świat przyszły pisarz, a na chrzest noworodka przybył z dużym opóźnieniem, są całkiem 
prawdopodobne. dzwonek alarmowy – być może – zacznie się odzywać dopiero wówczas, gdy 
natrafimy na następujące słowa: 

„choć nie pamiętał matki, która umarła, gdy miał trzy lata, Aleksander przedstawił ją 
w swych utworach w wyraźnie lepszym świetle [niż ojca], jako kobietę wykształconą, umie-
jącą grać na fortepianie i znającą języki obce. c z y t a j ą c  d z i ś  w  o p o w i a d a n i u 
S i e r o c a  d o l a  o p i s  j e j  p o s t a c i 1, można odnieść wrażenie, że te salonowe czy raczej 
towarzyskie zalety Apolonii były dla Aleksandra bardzo istotne i w jakimś sensie dobrze 
świadczyły także o nim samym” (s. 11).

zaskakuje przekonanie autorki biografii, że w noweli pojawił się opis matki pisarza, jak 
również wysnuty z tego wniosek o przyjętych przezeń wartościach. Obie te sprawy są tu 
bowiem absolutnie nieuzasadniane. dalej taka metoda postępowania bywa stosowana 
o wiele szerzej. np. pisząc o ojcu twórcy Anielki, piątkowska stwierdza: „W jednym z auto-
biograficznych opowiadań Aleksander u s t a m i  b o h a t e r a  z a s u g e r o w a ł, że ojciec był 
nawet w jakimś momencie swego życia karbowym, czyli prostym zarządcą chłopów nadzo-
rującym pracę w polu” (s. 13). Informacji o tym, które to było opowiadanie, już w książce 
nie ma. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że słowa te w pewien sposób degradują pocho-
dzenie pisarza, którego rodzina starała się przecież o patent szlachecki (nie otrzymała go, 

1 Wszystkie podkreślenia w cytatach z omawianej książki pochodzą od autorki recenzji.
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gdyż nie mogła dowieść wymaganego okresu posiadania majątku), a wszystkie zachowane 
dokumenty mówią, że jego ojciec był oficjalistą dworskim lub ekonomem, czyli raczej urzęd-
nikiem. „Sugestia” słów postaci literackiej okazała się więc zawodna. 

dalsze wątpliwości – tym razem już bardzo poważne – budzi obszerne przywołanie Grze-
chów dzieciństwa (s. 60–62) i wysnute z niego „wnioski”. Ten opublikowany w 1883 r. utwór 
autorka omawianej książki traktuje bowiem jako „szczegółową relację” z wydarzeń z czerw-
ca 1861, i bez żadnych uzasadnień przyjmuje nie tylko, że narrator jest Aleksandrem gło-
wackim (pierwszoosobowa narracja opowiadania jej to ułatwia), lecz również, że towarzyszą-
ca mu bohaterka, lonia, to jego młoda kuzynka (i późniejsza żona), Oktawia Trembińska. 
prowadzi to m.in. do prezentacji rzekomych wydarzeń z życia głowackiego: 

„Któregoś dnia podczas wyprawy do lasu na jeżyny [...] Oktawia zaczęła wzywać pomo-
cy, krzycząc, że pod sukienkę wpadła jej osa. W  s z c z e g ó ł o w e j  r e l a c j i, k t ó r ą  z a -
m i e ś c i ł  p o t e m  w  o p o w i a d a n i u  G r z e c h y  d z i e c i ń s t w a, A l e k s a n d e r  k r o k 
p o  k r o k u  o p i s a ł  c a ł e  z d a r z e n i e, od chwili gdy usłyszał płacz kuzynki. [...] pospie-
szył dziewczynce na ratunek, wsadził rękę pod sukienkę, wyjął muchę [...].

W swoim opowiadaniu Aleksander starał się dowieść, że w żadnym wypadku nie miał 
wobec d z i e c k a  z ł y c h  z a m i a r ó w  i  n i e  c z u ł  p o d n i e c e n i a. Seksualny charak-
ter zdarzeniu miała jego zdaniem nadać Oktawia, i to ona, mimo że sama prosiła o dyskre-
cję, opowiedziała innym o wypadku w taki sposób, jakby wyciąganie muchy spod sukienki 
było czymś nagannym i moralnie dwuznacznym” (s. 60). 

znający to opowiadanie prusa i biografię pisarza doskonale się orientują, że większość 
występujących w Grzechach dzieciństwa osób i zdarzeń nie ma bezpośredniego przełożenia 
na rzeczywistość (m.in. w akcji uczestniczy tu ojciec narratora, będący plenipotentem hra-
biny, matki loni, który potem zostaje zwolniony z pracy, częściowo z powodu „wybryku” 
syna), w dodatku przedstawiona w tym wydarzeniu dziewczynka bynajmniej nie jest już 
dzieckiem, lecz – mimo iż to równolatka Kazia – małą kobietką, wykorzystującą swą pozycję 
społeczną, a sam bohater rzeczywiście jest niewinny i odchorowuje oskarżenia pod swoim 
adresem. Interpretacja piątkowskiej (autor „starał się dowieść”, że...) sugeruje zaś, że było 
wręcz przeciwnie, tj. że pisarz już w dzieciństwie przejawiał złe skłonności. W tym momencie 
lektury naukowość omawianej książki zaczyna się wydawać całkiem problematyczna.

dalej sprawa wygląda podobnie – kolejno są ukazywane następne etapy życia Aleksan-
dra głowackiego, zwanego tu cały czas nieco pretensjonalnie „Aleksandrem”. Ukazywanie 
to jest niemal zawsze oparte na jego utworach, wcalej jednak nie w kolejności ich powsta-
wania, lecz przywoływanych z chwilą, gdy autorka biografii uzna, że – choćby zostały napi-
sane wiele lat później – mówią one coś o jakimś wydarzeniu z życia jej bohatera lub charak-
teryzują jego psychikę. 

za znamienne uważam posłużenie się Kłopotami babuni (1874) celem prezentacji babki 
głowackiego i kar nie szczędzonych mu w dzieciństwie. Utwór ten jest utrzymany w tonie 
humorystyczno-satyrycznym i tytułowa postać została w nim przedstawiona wręcz grote-
skowo, wnuk jej podobnie, jako nieuk i leń, a jego korepetytor i występujący tu też pedagog 
(o znaczących nazwiskach postępowicz i Batożnicki) oraz pozostałe postacie – niewiele lepiej. 
Tymczasem piątkowska właśnie tę powiastkę wybiera, by ukazać „okrucieństwo” opiekunki 
swego bohatera (czyli przetrzepanie wnuka kijem, w fabule wręcz uzasadnione jego postę-
powaniem, co autorka biografii zupełnie pomija), dostrzegając w tym utworze zemstę nad 
babką i charakteryzując go nawet jako swoistą autoterapię pisarza (s. 186). dla czytelnika 
znającego Kłopoty babuni i traktującego je równie serio jak autorka omawianej książki po-
służenie się nimi mogłoby także oznaczać utożsamienie wnuczka tytułowej postaci, rozpusz-
czonego przez nią, wręcz głupkowatego i stanowczo stroniącego od wszelkiej nauki Soterka, 
z młodym głowackim. jeżeliby przyjąć proponowaną przez piątkowską interpretację tego 
utworu, „zemsta” dotyczyłaby więc samego twórcy Kłopotów babuni, ośmieszonego w posta-
ci owego wnuka znakomicie. Może o to jej chodziło?
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po ukazaniu sierocego dzieciństwa następuje w książce prezentacja nauki „Aleksandra”. 
Towarzyszy temu założenie, że nie lubił on się uczyć, dołączył więc szybko do siedzących 
w ostatnich ławkach łobuzów, których aprobata była dla niego najważniejsza. „Argumentem” 
dla piątkowskiej jest w tym wypadku m.in. przytoczone w Słówku o krytyce pozytywnej, 
którego humoru zupełnie ona nie rozumie (s. 49–50), nadawane przez profesorów głowac-
kiemu i jego kolegom miano urwisów i próżniaków. nieprzejście do III klasy szkoły powiato-
wej sprawiło, że w rodzinie rozważano pomysł, by oddać chłopca do terminu u jakiegoś 
rzemieślnika (piątkowska, rysując portret młodego rozrabiaki i buntownika, jakoś się temu 
pomysłowi nie dziwi). nieco później jednak głowacki zaczął się przykładać do nauki, choć 
autorka biografii pisze także o jego udziale w „hazardzie” (czyli odbywającej się w klasie grze 
w karty na pieniądze) i w bitwie na gliniane kule.

prezentując lata gimnazjalne swego bohatera, piątkowska szczególnie szeroko przed-
stawia jego atak scyzorykiem na klasowego prymusa, Aleksandra Weissa (i towarzyszące 
temu konwulsje czy też atak epilepsji), a także „odrzucone braterstwo”, czyli brak stosunków 
prawdziwie rodzinnych ze starszym od niego o 13 lat bratem leonem. 

potem w książce następuje opis udziału „Aleksandra” w powstaniu styczniowym. jest 
on oparty przede wszystkim na przeżyciach Kazimierza Świrskiego z powieści Dzieci (1907–
1908), traktowanego tu jako alter ego bohatera biografii, czasem też na danych uzyskanych 
z Omyłki (1884), a nawet z Lalki (udział Katza w walkach podczas Wiosny ludów). posługu-
jąc się niekiedy także wspomnieniami rzeczywistych powstańców, piątkowska szczególnie 
akcentuje niesłychanie trudne warunki bytowania powstańczych oddziałów oraz brutalność 
i okrucieństwo Rosjan (nie zauważając, że dobijanie rannych powstańców i ograbianie zwłok 
bywało również dziełem polskich chłopów). jednak z pewnością ma rację, gdy stwierdza: 
„napady na podróżnych, kradzieże, dręczenie i zabijanie wyłapanych na drogach Żydów, 
pijaństwo, nieliczenie się z życiem żołnierzy – idąc do lasu, do armii rycerzy, Aleksander nie 
był przygotowany na ciemną stronę wojny i post factum niełatwo mu było się z nią zmierzyć” 
(s. 101).

niemniej jednak posłużenie się właśnie w wypadku opisu uczestnictwa młodego gło-
wackiego w powstaniu styczniowym doświadczeniami bohatera Dzieci (tylko on mógł się 
spodziewać w powstańcach „armii rycerzy”, gdyż przedtem brał udział w akcjach organizacji 
związek Rycerzy Wolności) wydaje się swoistym nadużyciem. co prawda, prus unikał wcześ- 
niej z powodu cenzury – nie tylko zaborczej, ale także cenzury polskiej patriotycznej opinii, 
nie tolerującej żadnych krytycznych sądów o powstaniu – poruszania w swej twórczości 
tematu tego uczestnictwa. powieść Dzieci została więc napisana przeszło 40 lat po powsta-
niu i także w związku z tym trudno ustalić, w jakim stopniu miała go dotyczyć. nie tylko 
czas dzielący ją od tamtych wydarzeń, ale przede wszystkim zmiana stosunku samego pi-
sarza do zbrojnej walki o niepodległość sprawiły, że zabieg traktowania utworu jako obrazu 
powstańczych przeżyć okazał się całkowicie – moim zdaniem – nieudany. 16-letni Aleksan-
der głowacki szedł bowiem z pewnością do oddziału z wiarą w słuszność sprawy i w możli-
wość zwycięstwa. 60-letni Bolesław prus natomiast – będący pod wrażeniem widoków rewo-
lucji 1905 r. i obawiający się następnych tego rodzaju wydarzeń – pisał przestrogę przed 
nimi. Tendencyjnie więc wyeksponował takie zjawiska, jak nie najbardziej typowe przecież 
napady przyszłych powstańców na kasy pocztowe czy samosądy wobec podejrzanych o szpie-
gostwo, i ukazywał, że jedyną drogą wyjścia z tej matni jest dla uczciwego człowieka uciecz-
ka (Świrski popełnia w finale powieści samobójstwo). Uznając zaś zawarte w powieści opisy 
za wierny obraz powstania, piątkowska wysnuwa wniosek, że przede wszystkim właśnie te 
wydarzenia (czyli napady i samosądy) sprawiły, iż młody głowacki zmienił swój stosunek do 
zbrojnej walki o niepodległość. W zbyt małym stopniu bierze bowiem pod uwagę, że czynni-
kiem decydującym o owej zmianie było osobiste zetknięcie się bardzo wrażliwego 16-latka 
z brutalnością wojny i przemocą, a także zyskanie przezeń przekonania, iż walka z przewa-
żającą siłą wroga musi być przegrana.
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niedużo autorka biografii ma do powiedzenia na temat ukończenia przez głowackiego 
gimnazjum po powrocie ze szpitala oraz aresztu i o początkach jego studiów. Stwierdza 
nawet: „niewiele dziś wiadomo o tym, jak Aleksander odczuł zmianę otoczenia i jak się od-
nalazł w studenckiej rzeczywistości. W dorobku pisarskim brakuje utworów, w których 
wracałby do tych chwil, być może więc nie były dla niego aż tak istotne” (s. 127).

prawdziwość tej wzmianki staje się bardzo wątpliwa, gdy weźmiemy pod uwagę zarów-
no pojawiające się w utworach prusa postacie studentów, jak prowadzone przez niego w la-
tach 1868–1871 notatki w pamiętniku, w pełni – moim zdaniem – pozwalające na odtworze-
nie sylwetki głowackiego-studenta. Wbrew cytowanemu tu stwierdzeniu zresztą autorka 
biografii przywołuje powstałe w 1892 r. [!] opowiadanie Pojednani dla zobrazowania, iż jej 
bohater podczas studiów „uważał się za obcego, odepchniętego, niezrozumianego” (s. 129), 
oraz fragment pisanej niewiele wcześniej Sławy dla postawienia tezy, że „z biegiem czasu 
[...] stał się prawdziwym znawcą knajpianego życia” (s. 130). Obie te tezy są nie do przyjęcia 
dla tego, kto czytał młodzieńczy pamiętnik głowackiego, w którym związki z kolegami są 
bardzo widoczne, a o pobytach w knajpach – ich liczbę z pewnością ograniczała niezamożność 
czy wręcz bieda młodego studenta – nie ma żadnej informacji. natomiast zarówno w tym 
miejscu książki, jak dalej piątkowska zupełnie omija problematykę światopoglądu swego 
bohatera, tj. zwłaszcza jego stosunek do pozytywizmu oraz przemiany postawy względem 
religii, chociaż są to sprawy nader istotne, a we wspomnianym tu pamiętniku i w listach 
pisarza, a także w znacznie późniejszych jego notatkach znalazłaby na ten temat materiały. 

Również niezbyt wiele piątkowska pisze na temat pierwocin literackich Bolesława pru-
sa. przywołuje, co prawda, Żywot Jana w Oleju, lecz zupełnie nie zauważywszy jego humo-
rystycznego charakteru (mimo określenia go mianem „zabawnego opowiadania” ás. 132ñ), 
sądzi, że „Aleksander” poświęcił go swemu ojcu, i początkową scenę, w której zdumiony 
ojciec przygląda się nowo narodzonemu potomkowi oraz ma wątpliwości, czy to jego syn, 
nazywa „smutną i niepokojącą”. Kontrowersyjnie też ją komentuje, pozwalając czytelnikowi 
snuć rozważania, czy istotnie jej bohater nie był nieprawym synem: „Tym, którzy znali dzie-
je Aleksandra, zapewne nietrudno było odnieść ją do zagmatwanej historii jego własnych 
narodzin. poczucie bycia niechcianym, niekochanym, nieprawym i przede wszystkim zapo-
mnianym, dominowało nad całą pozornie zabawną narracją” (s. 132). 

później jeszcze wielokrotnie autorka omawianej książki posługuje się utworami prusa 
celem „udowodnienia” założonych tez na temat związanych z jego życiem wydarzeń i psychi-
ki pisarza, przy czym niekiedy sygnalizuje, że dotarcie do tej psychiki za pomocą tropów 
zostawionych w jego dziełach jest możliwe, choć prawda została ukryta: 

„W swoich utworach Aleksander lubił nieco kokietować czytelnika i przedstawiać się 
światu jako nieśmiały, romantyczny adorator, lecz n i e  b y ł o  t o  j e g o  p r a w d z i w e 
o b l i c z e. nigdy nie pisał wprost o swoich doświadczeniach seksualnych, ale zostawiał 
w utworach tropy, które pozwalają sądzić, że już na studiach miał się nie tylko za znawcę 
kobiecego ciała, ale także za zdolnego, namiętnego i doświadczonego kochanka. W jednym 
z późniejszych opowiadań, Poeta i świat, puszczając oko do czytelnika, Aleksander wyznawał, 
że w młodości zajmował się zbieraniem materiałów do poematu o rozpustnym życiu nerona. 
»Mój Boże! ile znałem panien, które á...ñ patrzyły na mnie z podziwem i byłyby mi niezawod-
nie oddały serca. Ale wówczas zajmował mnie pierwszy rozdział Nerona!...« Tytuł tego roz-
działu brzmiał Orgia” (s. 133).

drukowany w „Kurierze Warszawskim” w 1881 r. (czyli jednak nie należący do późnej 
nowelistyki prusa) utwór Poeta i świat. Przepisał ze znalezionego rękopismu [...] jest humo-
reską. jeżeli nawet nie wystarczy podtytuł, by zrozumieć, że jej autor dystansuje się od 
nakreślonego piórem narratora obrazu świata i sposobu nań patrzenia, należy przypomnieć, 
że właśnie oderwani od życia poeci bywali wiele razy przedmiotem kpin pozytywistów i sa-
mego prusa. Tak jest i w tym utworze, w którym tytułowy bohater zakochuje się w spotkanej 
na maskaradzie osobie, a gdy okazuje się, że jest ona jego podstarzałą sąsiadką, odrzuca 
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iluzję, by zaraz zacząć snucie następnej. Trzeba więc mieć dużo fantazji, by móc przyjąć na 
podstawie tej niezbyt skomplikowanej fabułki założenie, że pozwala ona poznać głęboko 
ukrytą prawdę o psychice pisarza.

piątkowska idzie jednak jeszcze dalej i niedługo potem odwołuje się m.in. do tego sa-
mego utworu, kreśląc wizję rzekomo istniejącego w końcu lat sześćdziesiątych czy na po-
czątku siedemdziesiątych erotycznego związku Aleksandra głowackiego z bogatą kobietą, 
starszą od niego, prawdopodobnie wdową. W ujęciu autorki biografii rysy tej kobiety są 
zaczerpnięte z Listów ze starego obozu, z opowiadania Dziwna historia, wreszcie z Emancy-
pantek (chodzi tu o podboje miłosne Solskiego, o których – mówiąc nawiasem – nic w po-
wieści nie ma poza półwierszową wzmianką), ale przede wszystkim z Lalki: z opisu Małgo-
rzaty Minclowej (będącej przecież żoną Wokulskiego, a nie jego kochanką). Omówione w tym 
kontekście zostało też Przeklęte szczęście (1876), którego bohaterka nie jest jednak wdową, 
lecz żoną bogatego bankiera, sprowadzającą protagonistę na manowce romansu (przy oka-
zji można przypomnieć, że w pierwotnej wersji tego utworu romans się kończy i zostaje 
potępiony 2, teza piątkowskiej jest więc trudna do przyjęcia, gdyż dominuje tu nie tyle aura 
miłosna, ile dezaprobata dla ludzi ulegających pod wpływem majątku przemianie psychicz-
nej, której ubocznym efektem staje się romans). 

Te wszystkie przywołania zgodne są z pojawiającym się prawie na samym początku 
omawianej książki stwierdzeniem: „j a k o  d o j r z a ł y  p i s a r z  A l e k s a n d e r  c z e r p a ł 
m a t e r i a ł  l i t e r a c k i  n i e m a l  w y ł ą c z n i e  z e  s w o j e j  b i o g r a f i i. n i e  m i a ł 
d a r u  i m a g i n a c j i  i  n i e  p o t r a f i ł  o d e r w a ć  f a b u ł y  o d  w ł a s n y c h  p r z e ż y ć. 
j e g o  p r o z ę  w y p e ł n i a l i  w i ę c  b l i s c y  m u  l u d z i e, a  z d a r z e n i a, k t ó r e 
o p i s y w a ł, p r a w i e  z a w s z e  d o t y c z y ł y  g o  o s o b i ś c i e” (s. 18). 

nie trzeba chyba czytelników prusa przekonywać, że t a  d e g r a d u j ą c a  j e g o  t w ó r -
c z o ś ć  t e z a  j e s t  z  g r u n t u  f a ł s z y w a, wystarczy wymienić choćby dwa tytuły: 
Emancypantki i Kroniki.

2

podstawową kategorią analityczną, ujawniającą się już w podtytule książki piątkowskiej, 
jest ś l e d z t w o. p o m i j a j ą c  f a k t, ż e  n i e  j e s t  t o  k a t e g o r i a  n a l e ż ą c a  d o 
b a d a ń  s e n s u  s t r i c t o  l i t e r a c k i c h, warto zauważyć, iż – chociaż właściwie każda 
biografia powstaje w rezultacie jakiegoś dociekania, gdyż pisząc o kimś, musimy dotrzeć do 
faktów, których nie byliśmy przeważnie świadkami, odtworzyć je z wypowiedzi innych osób 
i z przeróżnych dokumentów – słowo to, wiążące się przede wszystkim z przestępstwem, 
winą i karą, oskarżonym i prokuratorem, wnosi określoną aurę. Raczej niemiłą, mnie koja-
rzącą się ze śledztwami politycznymi z jednej strony, a Procesem Kafki z drugiej. nie ulega 
przy tym wątpliwości, że nieżyjący dawno pisarz nie ma żadnych szans, by wyjść z owego 
śledztwa obronną ręką. nawet jeżeli byłoby ono – a w omawianej książce tak nie jest – w peł-
ni uczciwe. 

głównymi „dowodami” w prowadzonym przez autorkę „śledztwie” są bowiem starannie 
wybrane utwory literackie „oskarżonego”, czyli prusa. do tego stopnia, że kiedy takich „do-
wodów” brak na określony temat, rezygnuje ona z przedstawiania go. 

przytoczę jeszcze jeden charakterystyczny przykład owego „śledztwa”. We fragmencie 
książki piątkowskiej traktującym o zawarciu przez Aleksandra głowackiego i Oktawię Trem-
bińską związku małżeńskiego wygląda ono tak: 

2 zob. B. p r u s, Pisma wszystkie. Humoreski, nowele, opowiadania. T. 3: 1875–1876. Oprac. 
E. l u b c z y ń s k a - j e z i o r n a, H. K u b i c k a, T. Ż a b s k i. lublin 2015, s. 414–415 (Dodatek 
krytyczny do tomu 3. Odmiany tekstu: Przeklęte szczęście).
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„O reszcie weselnych spraw niewiele wiadomo. Żaden z zaproszonych na przyjęcie gości 
nie zostawił o nich relacji, a gustaw doliński we wspomnieniach zaznaczył tylko krótko, że 
pan młody był jakiś nieswój. Również w zbiorze korespondencji Aleksandra brakuje listu, 
w którym opisałby on własny ślub. jego e c h a  w y b r z m i a ł y  jednak w opowiadaniu 
Miesiąc nektarowy, napisanym półtora roku po ceremonii, i  d z i ś  j e s t  t o  j e d y n e  ź r ó-
d ł o, z  k t ó r e g o  m o ż n a  c z e r p a ć  w i e d z ę  o  c a ł y m  z d a r z e n i u.

z  o p o w i a d a n i a  w y n i k a, że kościelną ceremonię poprzedziło rodzinne spotkanie 
w domu Oktawii, podczas którego Katarzyna Trembińska i domicela Olszewska pobłogosła-
wiły narzeczonych. nie licząc drobnych niezręczności pana młodego, zarówno ślub, jak 
i wesele przebiegły bez większych kłopotów, a prawdziwe zamieszanie dotyczyło nocy po-
ślubnej. ponieważ nie ustalono wcześniej, gdzie właściwie mają spać nowożeńcy, okazało 
się, że nikt nie przygotował dla nich osobnej sypialni i swoją noc poślubną świeżo poślubie-
ni państwo głowaccy najprawdopodobniej spędzili osobno: Oktawia w domu matki, a Ale- 
ksander, jak się wydaje, u ciotki domiceli. następnego dnia państwo młodzi także nie mie-
li czasu, by nacieszyć się sobą: rodzina, podekscytowana wydarzeniem, nie odstępowała 
nowożeńców na krok, towarzyszyła im podczas spotkań i w końcu, jak pisał Aleksander, 
udało mu się zamienić z żoną tylko kilka słów.

On sam czuł się bardziej przedmiotem niż podmiotem zdarzeń i targały nim sprzeczne 
uczucia. Wewnętrzny kryzys, jakiego doświadczał bohater jego opowiadania, pomocnik 
buchaltera Filip, był bardzo głęboki i zdawał się nierozwiązywalny” (s. 210–211).

Uderza niedwuznaczne przyjęcie związku między utworem a wydarzeniami z życia jego 
autora oraz jego przeżyciami. Humoreska Miesiąc nektarowy jest tu bowiem traktowana jako 
„jedyne źródło” w przeprowadzanym przez autorkę książki „śledztwie”. Można, oczywiście, 
poszukiwać w dziełach pisarza jakiegoś stosunku do przedstawionych w nich faktów i znaj-
dować analogie między nimi a rzeczywistością. Ale z pewnością owe wyobrażone fakty nie 
istnieją realnie, a więc nie może z nich nic dla rzeczywistości „wynikać”. Tymczasem w uję-
ciu piątkowskiej „wynika” z humoreski prusa cały szereg wydarzeń, które rzekomo faktycz-
nie miały miejsce, a w dodatku dotyczyły tematu nadal uważanego raczej za osobisty i po-
ufny w wypadku realnej osoby (choć dziś już nie jest on traktowany jako tak drastyczny jak 
w XIX w.), tj. przebiegu nocy poślubnej w zawartym przez głowackiego związku. Bohaterem 
Miesiąca nektarowego jest bowiem pomocnik buchaltera, pan Filip (warto przypomnieć, że 
słowo „filip” jest bardzo znanym w XIX w. synonimem zająca, a posługiwanie się znaczący-
mi imionami – częstą cechą humoresek prusa), który dostawszy niespodziewanie awans 
i posadę pozwalającą mu na ożenek, postanawia poślubić uwielbianą przez siebie pan- 
nę zosię. ponieważ jest niezmiernie bojaźliwy i nieśmiały, co chwila zasięga rady rezolutne-
go przyjaciela, kasjera, co prowadzi do rozmaitych gaf. z powodu deszczu i odwiezienia tegoż 
przyjaciela karocą nowożeńcy rozstają się bezpośrednio po weselnej uczcie i przez kilka 
najbliższych dni nie mogą skonsumować małżeństwa, gdyż stale towarzyszą im stryj panny 
zofii, radca, i ów przyjaciel Filipa, kasjer (nawet jeśli tych kilka dni minęło tylko w marzeniu 
sennym Filipa, nie ulega wątpliwości, że zasnęli w hotelu przed dopełnieniem tego aktu). 
dopiero w patykowie (nazwa ta współbrzmi z humorystycznym charakterem utworu), gdzie 
się udają, by pan młody mógł objąć posadę, nastąpić ma miodowy miesiąc. 

I chociaż już przedtem kilka czy nawet kilkanaście razy autorka omawianej książki 
posługiwała się przywołaniem zdarzeń z życia bohaterów prusa traktowanych jako auten-
tyczne wydarzenia z życia ich twórcy, ten wypadek wydaje mi się najbardziej istotny. d e-
p r e c j o n u j e  b o w i e m  o s o b ę  s a m e g o  p i s a r z a, który przecież w realnym życiu 
osobiście wynajął i przygotował mieszkanie na przyjęcie żony, a nawet wymierzał obrączki, 
co doskonale jest wiadome z jego listów do Oktawii Trembińskiej (ale o tych przygotowaniach 
autorka czyni tylko malutką wzmiankę), z pewnością więc nie mógłby zapomnieć o zapew-
nieniu małżonce i sobie miejsca na tę jedyną noc. jeśli zaś nawet – co uważam za zupełnie 
nieprawdopodobne – tak by się stało, raczej nie przedstawiałby tego w żartobliwym (chociaż 
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napisanym półtora roku później) utworze, ponieważ nie pozwoliłoby na to jego poczucie 
godności oraz świadomość, że wystawia żonę i siebie na pośmiewisko. W dodatku dominu-
jący w Miesiącu nektarowym humor, czyniący z bohaterów postacie groteskowe, sprawia, iż 
nie powinno się traktować go jako bezpośredniego odbicia spraw, które zdarzyły się w real-
nej rzeczywistości, nie mówiąc już o swoistym zastępowaniu tej rzeczywistości przez fikcję, 
z czym mamy tu do czynienia.

zastanawiający jest wybór utworów służących piątkowskiej jako „dowody” przywołane 
na potrzeby przeprowadzanego przez nią „śledztwa”. Są to bowiem niemal zawsze niewielkie 
opowiadania o charakterze humorystycznym. nie te więc dzieła, które uczyniły z prusa 
klasyka polskiej nowelistyki. czyli nie padają tu (albo padają jednorazowo) takie tytuły, jak 
Na wakacjach, Katarynka, Sen, Z legend dawnego Egiptu czy Kamizelka. z utworów więk-
szych piątkowska nie omawia Placówki ani Anielki, a rzadkie (i często błędne) przywołania 
Emancypantek nasuwają pytanie, czy w ogóle je czytała. Spotykamy za to – obok z pewnością 
autobiograficznych Grzechów dzieciństwa i Sierocej doli – szerokie przytoczenia takich opo-
wiadań o charakterze humorystycznym, dziś nie wznawianych i nie znanych nikomu prócz 
specjalistów, jak Miesiąc nektarowy, Przeklęte szczęście, Poeta i świat czy Powiastki cmen-
tarne. nie powinno to dziwić odbiorców omawianej książki, gdyż jej autorkę interesują tylko 
te dzieła prusa, z których może wysnuć swoje tezy o jego psychice, zwłaszcza zaś o jego 
stosunku do seksu, a zawartego tam humoru albo nie zauważa, albo się z nim nie liczy. czyż 
jednak nie jest charakterystyczne, że dotarcie do tej psychiki (założone, nie faktyczne) przy-
chodzi jej tym łatwiej, z im słabszym pod względem artystycznym utworem ma do czynienia? 

W Lalce natomiast śledcze metody piątkowskiej pozwalają jej dostrzec momenty auto-
biograficzne, choć tym razem nie rekonstruuje ona życia prusa z jego powieści: 

„Uzdrowiskowa codzienność [nałęczowa, gdzie powstawały początki powieści – A. M.] 
szybko jednak zaczęła przenikać na karty utworu. domowy świat Ignacego Rzeckiego budo-
wały podpatrzone w nałęczowie drobiazgi: jednookiego kudłatego pudla, który wylegiwał się 
pod jego drzwiami, Aleksander zamieniał w powieściowego Ira, pokoik z zakratowanym 
okienkiem i zielonymi firankami, które tego lata powiesiła w oknach pasierbica doktora 
chmielewskiego Oktawia, przeistaczał się w mieszkanie subiekta. z czasem, gdy akcja na-
brała rozmachu, powieść zaczęła wsysać coraz więcej elementów przeszłości i teraźniejszo-
ści Aleksandra. droga, którą szedł do redakcji »Kuriera codziennego«, dom przy ulicy Kruczej, 
w którym wówczas mieszkał, dziecinne wspomnienie lubelskiego sklepu Mincla, [...] »ban-
kierowa Welt« 3 i wspólna z nią podróż pociągiem, zaprzyjaźniony żydowski lekarz, który 
zmienił się w doktora Szumana, fragmenty Kronik, czerwone »syberyjskie« dłonie męża pa-
sierbicy doktora chmielewskiego, zapiski z prywatnych notesów, jeziorko w uzdrowiskowym 
parku, doświadczenie studenckiej biedy, repertuar teatrów, przyjazd brata z Kijowa na 
święta, objawy nerwicy lękowej – wszystko to, złączone w jedno, budowało na bieżąco fabu-
łę Lalki, czyniąc z niej najdoskonalszą wersję autobiografii Aleksandra” (s. 313).

Takie ujęcie – chociaż można z nim polemizować, przede wszystkim ze względu na zbyt-
nią szczegółowość przytoczonych realiów, a także na pojawienie się osoby fikcyjnej, „bankie-
rowej” Welt, oraz na brak przywołania przeżyć związanych z postacią Izabeli (bo zgodnie 
z założeniami piątkowskiej, odmawiającej prusowi wyobraźni, należałoby przyjąć, że żywił on 
jakąś utajoną miłość do nie wymienionej tu arystokratki; autorka dopiero nieco później 
zdradza się z przekonaniem, że postać Izabeli łączy w sobie cechy Oktawii Trembińskiej 
i „bankierowej” Welt) – jest w zasadzie do przyjęcia, oczywiście jako metafora. Szczególnie 
jeśli uświadomimy sobie, że do wspomnianych tu osób i faktów dołączyła się wiedza pisarza, 

3 przypomnę, że bankierowa Welt jest postacią fikcyjną z prusowskiego Przeklętego szczęścia, a piąt-
kowska – nie mogąc w realnej rzeczywistości znaleźć jej prototypu – używa jej nazwiska jako sy-
nonimu kochanki głowackiego. 
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pochodząca także ze znajomości doświadczeń innych ludzi, jak też z lektury. I oczywiście jego 
umiejętność stosowania oraz modyfikacji zastanych konwencji literackich. Ale odtwarzanie 
z autobiografii – zwłaszcza literackiej – faktycznego życia jej twórcy z pewnością jest zawsze 
zabiegiem wiodącym na manowce i chyba tym razem autorka książki o Aleksandrze głowac-
kim to w jakimś stopniu zrozumiała.

3

pewnym uzasadnieniem używania utworów prusa dla interpretacji jego psychiki i postawy 
życiowej mogłaby być psychoanaliza, do której stosowania w książce piątkowskiej jeszcze 
wrócę, na razie zaś przypomnę inne „dowody” przytaczane w owym biograficznym „śledztwie”. 
przywoływane więc w nim bywają niekiedy notatki pisarza, bezpośrednio i pośrednio cha-
rakteryzujące według badaczki jego stany uczuciowe, oraz jego listy. jeden z nich zresztą 
został kilkakrotnie podany nie za którymś ze zbiorów zawierających autentyczną korespon-
dencję prusa, lecz za książką juliana Ochorowicza Z dziennika psychologa (1876), której 
autor cytuje skierowany do siebie list, nie podając imienia i nazwiska swego korespondenta. 
Uzasadnienie piątkowskiej, twierdzącej, że – mimo istnienia w tekście Ochorowicza dopisków, 
będących „mylącymi tropami” – zarówno charakterystyczny styl, jak „jawne nawiązania do 
biografii głowackiego” i sformułowania, które można znaleźć w prywatnych notatkach „Ale- 
ksandra” (ale tych nawiązań i sformułowań autorka nie przytacza), sprawiają, że można 
uznać, iż mamy do czynienia z listem prusa, jest zupełnie nieprzekonujące. Tak pojęty tekst 
pozwala jej zaś na stworzenie obrazu Aleksandra-uwodziciela, któremu, cytując ów anoni-
mowy list, imputuje nie tylko jego napisanie, ale – pośrednio – również podłość: „wpadłem 
cały w objęcia kobiet; namiętność do nich doszła do najwyższego stopnia; w początkach nie 
będąc pewnym siebie kochałem się w jednej tylko, a widząc powodzenie na tym polu, ko-
chałem się w dwu i trzech naraz. pomagał mi w tym mój żywy charakter, świeża młodość 
i obłuda – doszedłem wreszcie do tego, że stanąłem nad przepaścią podłości – i gdyby jesz-
cze jedna lub dwie odpowiednie okoliczności, byłbym podły z gruntu” (cyt. na s. 135). na tej 
podstawie piątkowska omawia preferencje erotyczne swego bohatera (s. 134–136). celowość 
tego nieetycznego zabiegu nie budzi więc wątpliwości. 

W wypadkach przytaczania na pewno autentycznych listów i notatek mamy także nie-
jednokrotnie do czynienia ze swoistą n i e u c z c i w o ś c i ą, polegającą na często niedokład-
nym cytowaniu, czyli na opuszczaniu, przekręcaniu czy nawet dopisywaniu słów, a wreszcie 
części zdań, nie istniejących w tych traktowanych jako źródła tekstach. Sprawdzanie do-
kładności jest, co prawda, bardzo utrudnione przez brak w książce piątkowskiej indeksu 
wymienianych utworów pisarza oraz przypisów sensu stricto (czyli niepodawanie stronic przy 
cytowaniu, niekiedy również tytułów tych utworów, a w wypadku notatek pisarza – właści-
wych tytułów i dat powstania zeszytów czy notesów, nie mówiąc już o dokładniejszej loka-
lizacji zapisków, przytaczaniu numerów ich kartek czy stronic, co dziś przecież przynajmniej 
częściowo jest możliwe 4). Staje się ono jednak nie tak rzadko potrzebne, gdyż oparte na owych 
tekstach tezy (dość często dotyczące stosunku bohatera książki do spraw seksualnych) oka-
zują się niejednokrotnie wątpliwe. Modyfikowanie (użyłam tu najbardziej delikatnego z moż-
liwych określeń tego zjawiska) tekstów prusa spotykamy zaś tutaj wiele razy. Tak więc 
choćby charakterystyczne ujęcie trudności pisania o sprawach narodowych w warunkach 
zaborczej i rodzimej cenzury, pojawiające się w liście do erazma piltza: „chodzić po sznurku 

4 W opracowanych przez M. Kreft i przeze mnie Notatkach „lubelskich” B. p r u s a  (w: Pisma wszyst-
kie. Notatki twórcze. Oprac. M. K r e f t, A. M a r t u s z e w s k a. Wstęp A. M a r t u s z e w s k a. T. 1. 
Warszawa–lublin 2014) tam, gdzie tylko było można, pojawiają się daty, ponadto podana jest 
numeracja stronic czy kartek rękopisów. 
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nad błotem” 5, zamienia się u piątkowskiej w sformułowanie: „chodzić po linie nad błotem” 
(s. 288), i powiązane zostaje tylko z rosyjską cenzurą (choć tematyka Omyłki, o której publi-
kacji mówi się w liście, nasuwa także problem jej odbioru przez polskich patriotów). Kiedy 
indziej natomiast zaczerpnięte z listu późniejszego pisarza do Mścisława godlewskiego słowa: 
„O ziemio, jak strasznie i smutno na tobie, jaka niestałość synów twoich, kiedy ci z nich, 
których Bóg stworzył, zdaje się, z granitu, płaczą... nad sobą!” 6, jest skrócone tylko do zdania: 
„płaczę... nad sobą!” (s. 87), którego podmiot został zmieniony, tak by mógł odnosić się do 
nadawcy listu i posłużyć do interpretacji jego stanu psychicznego. 

z cytowaniem notatek prusa jest najgorzej. po pierwsze, wydaje się bowiem, że piątkow-
ska nie bardzo je rozumie. Stwierdzając: „Uznał, że jest kimś na kształt naukowca lub ba-
dacza, a jego praca pisarska powinna polegać na dociekliwości i sumienności obserwacji” 
(s. 304), następująco – i  c a ł k o w i c i e  f a ł s z y w i e  – komentuje ona jego program pisa-
rza-realisty: 

„Indywidualność twórcy, jego specyficzny pogląd na otoczenie, jego emocje i wrażliwość, 
wreszcie nastrój chwili, czyli wszystko to, co czyni człowieka artystą, w oczach Aleksandra 
zupełnie nie miało wartości. 

[...] 
W tak widzianej pracy pisarskiej siłą rzeczy nie było miejsca na wrażliwość, zmysłowość, 

doświadczenie czy wątpliwości, Aleksander próbował więc stosować wobec tekstu literac-
kiego działania matematyczne – całkowanie, odejmowanie, dodawanie czy różniczkowanie” 

(s. 304). 
znakomicie tutaj piątkowska m y l i  z a w a r t e  w  n o t a t k a c h  p r u s a  u j ę c i a 

t e o r e t y c z n e  o r a z  p r o g r a m  b a d a n i a  i s t o t y  l i t e r a t u r y  z  p o e t y k ą  s a-
m y c h  n o t a t e k, z u p e ł n i e  –  j a k  w i d a ć  –  n i e  r o z u m i e j ą c  z a w a r t y c h 
w  n i c h  t r e ś c i. Kiedy zaś nieco później przytacza jego wymagania dotyczące materiału 
pisarskiego 7, w tym krótkim cytacie popełnia ogromnie wiele omyłek: opuszcza jedno zdanie, 
a także wyrazy: „schodzi”, „tle” i „o” oraz dwukropek, nie mówiąc już o literach rozpoczyna-
jących kolejne wyliczenia, formę „tablice” zmienia na „tablicę”, a „toż samo” dwukrotnie na 
„tak samo” (s. 306). nie chodzi jednak tylko o owe błędy cytowania (mogłaby je usunąć 
staranniejsza redakcja książki), lecz również o całkowite niezrozumienie zawartego w tym 
tekście realistycznego programu pisarza i jego koncepcji typowości, do czego takie błędne 
odczytanie prusowskiej notatki mogło się przyczynić.

ze szczególnie niedokładnym cytatem – w tym wypadku, moim zdaniem, j e s t  t o  z a-
b i e g  c e l o w y, w r ę c z  f a ł s z e r s t w o  – spotykamy się w omówieniu „nie najlepszego” 
stanu psychiki bohatera książki w r. 1869: 

„jedna z pisanych w takim stanie ducha notatek, poświęcona najprawdopodobniej 
dziewczętom, nosiła tytuł: »co dotąd przyniosło mi szkodę«. całą dość długą odpowiedź 
Aleksander zamazał atramentem, pozostawiając ledwie czytelne dwa ostatnie słowa: »płcio-
we stosunki« oraz intrygującą wyliczankę spisaną w czterech kolumnach” (s. 147).

5 A. g ł o w a c k i, List do Erazma Piltza, z 20 XI 1884. cyt. za: A. g ł o w a c k i  (B. p r u s), Listy. 
Oprac. K. T o k a r z ó w n a. Warszawa 1959, s. 124. 

6 A. g ł o w a c k i, List do Mścisława Godlewskiego, z 31 V 1863. cyt. jw., s. 16. 
7 W oryginale fragment ten brzmi następująco: „d o  p i s a n i a  / Ażeby mieć materiał pisarski, trze-

ba zrobić tablice: / A) normalnego biegu życia ludzkiego. jak ono schodzi w dzieciństwie, młodości, 
dojrzałości, starości – u kobiet i mężczyzn, na wsi i w mieście – w każdej klasie. na tym zaś tle 
notować: o ile życie pewnego człowieka odstępuje od typu. / nie zapominać o zmianach: rozwojowych, 
cyklicznych, przygodnych. / B) Toż samo z pojedynczymi zjawiskami życia. / c) Toż samo ze społe-
czeństwem i jego pojedynczymi zjawiskami. / d) Toż samo z naturą i jej zjawiskami./Biegiem zjawisk 
charakteryzują się też: przedmioty wyrobu ludzkiego, rośliny, zwierzęta, instytucje i zakłady spo-
łeczne” (B. p r u s, Notatki o kompozycji. W: Pisma wszystkie. Notatki twórcze, t. 2 á2016ñ, s. 62). 
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notatka „co dotąd przynosiło mi szkodę?” (czyli jednak „przynosiło”, a nie „przyniosło”) 
rzeczywiście pojawia się w pisanym przez głowackiego pamiętniku, choć nic – moim zdaniem 
– nie wskazuje na jej związek z jakimiś dziewczętami. Tekst skreślenia wymieniającego zja-
wiska „przynoszące szkodę” da się przecież w dużym stopniu odczytać, znajdują się w nim 
następujące słowa: „a) próżniactwo. nieápowściąg?ustęp?ñliwość. Rozrzutność á?ñ. nieza-
stanawianie się. niesłowność. Kłamstwo. popędliwość. zbyteczna otwartość. nieszanowanie 
ludzi. Obmowa. Brak uwagi i przytomności umysłu. Unikanie ludzi” 8. dalej już zaczyna się 
inna, nie skreślona notatka, z pewnością nie łącząca się tematycznie z poprzednią, w której 
wyliczone zostają różne przedmioty i części ubioru męskiego oraz damskiego (znacznie mniej). 
Słów „płciowe stosunki” w ogóle na tej stronicy nie ma, brakuje także takich zamazanych 
wyrazów, które mogłyby być w ten sposób odczytane. Autorka omawianej książki po prostu 
je bowiem d o p i s a ł a, zamierzając zapewne „udowodnić” swoje, pojawiające się tu nieco 
wcześniej, słowa: „nauka, sprawy społeczne, którym jeszcze w lublinie [Aleksander] chciał 
się poświęcić, a nawet budowanie towarzyskiej czy naukowej pozycji, zupełnie go nie zajmo-
wały. jego prywatny świat wypełniały wyłącznie zmysły i kobiety. On sam odczuwał swój 
stan jako rodzaj szaleństwa [...]” (s. 139); „gdy tego lata [mowa o r. 1869 – A. M.] Aleksander 
rozważał miłość fizyczną, wydawała mu się ona złem i w jego pojęciu łączyła się z zagrożeniem 
i ostracyzmem społecznym. przekonanie, że seks jest czymś niebezpiecznym, zagrażającym 
reputacji, mocno wgryzło się wówczas w jego świadomość i w końcu stało się trwałym ele-
mentem jego prywatnego światopoglądu” (s. 143).

Koncepcja ta, z którą nie mogę się zgodzić, gdyż przeczy jej – według mnie – cała twór-
czość autora Lalki, a także notatki w młodzieńczym pamiętniku, została tu jeszcze wzmoc-
niona przytoczeniem jego opisu emocji związanych z organami płciowymi, zawartego zresz-
tą dopiero w pierwszym z Zeszytów o kompozycji z r. 1896 (czyli dwadzieścia kilka lat później 
niż zapisek o przynoszeniu szkody!), gdzie jako uczucia towarzyszące tym organom zostały 
wymienione: „pożądanie – Miłość – nienawiść – zazdrość – Wdzięczność – Radość – Tęskno-
ta – Oczekiwanie – Szał – znękanie – Wstydliwość” 9, co zresztą nie powinno dziwić, gdyż 
w notatce tej każdemu organowi towarzyszy wyliczenie całej gamy zmieniających się emocji. 
piątkowska tej daty jednak nie podaje oraz nie przytacza takich pojawiających się tu uczuć, 
jak wdzięczność, radość, tęsknota i oczekiwanie, akcentując przesadnie znękanie, wstydli-
wość i nienawiść. jej p r e z e n t a c j a  p r o b l e m a t y k i  s e k s u a l n e j  j e s t  b o w i e m 
z d e c y d o w a n i e  t e n d e n c y j n a  i prowadzi do nabycia przez odbiorcę przekonania, że 
co prawda młody głowacki był zafascynowany seksem, ale oceniał to zjawisko negatywnie. 
przy okazji zaś autorka biografii swoiście interpretuje zawarte w jego pamiętniku rozważania 
o samobójstwie: „Wydawało mu się, że wszystkie jego dotychczasowe problemy życiowe 
muszą mieć jedną tylko przyczynę, inną niż kłopoty psychiczne brata, i prawdopodobnie 
doszedł do wniosku, że jest nią zbyt intensywne zainteresowanie seksem. jednak myśl, że 
musiałby się go wyrzec, aby stać się takim człowiekiem, jakim chcieli go widzieć inni, napa-
wała go przerażeniem, tak że znów zaczynał myśleć o samobójstwie” (s. 148).

przyjmowanym przez piątkowską uzasadnieniem tych opinii może zaś być wyrażony 
przez nią wcześniej sąd o roli erotyki w życiu i twórczości pisarza: „Tę intymną, erotyczną 
sferę swojego życia Aleksander zawsze starał się zatajać przed światem: był człowiekiem 
raczej skrytym i tylko najbardziej zaufani przyjaciele mogli w tym względzie liczyć na jego 
szczerość. jednak w jego twórczości wątki erotyczne pojawiały się dość często, zawsze w ja-
kiś sposób zakamuflowane, ale czytelne, jeśli przyłożyć do nich biograficzny klucz. [...] Ko-
biety zawsze stanowiły istotną część jego życia, stan zakochania, fascynacji czy wreszcie 
seks sprawiały, że czuł się szczęśliwy, dodawały mu energii i podsycały ogień twórczy. Sfera 

8 B. p r u s, Brulion-pamiętnik (1868–1874). W: Pisma wszystkie. Notatki twórcze, t. 1, s. 119. 
9 B. p r u s, Zeszyty o kompozycji. I, s. 125 (w druku). 

III.indd   226 2018-09-06   10:24:02



Recenzje I pRzeglądY 227

erotyczna była także tą dziedziną, w której Aleksander czuł się pewnie, uważał się bowiem 
za namiętnego mężczyznę, a gdy w taki czy inny sposób wprowadzał wątki erotyczne do 
swoich utworów, zawsze robił to z nutą pewnej chełpliwości, jakby chciał się pochwalić 
czymś, o czym nie mógł mówić głośno” (s. 57–58).

Wiedza autorki książki jest w tym wypadku oparta niemal wyłącznie na jej domniema-
niach. niemniej jednak warto się zastanowić, czy przedstawiona w początkowej części cyta-
tu – w jakiejś mierze trafnie – postawa jej bohatera nie jest raczej przejawem przyjętych przez 
epokę konwencji obyczajowych, nakazujących ukrywanie spraw seksualnych, zwłaszcza 
w mieszanym towarzystwie, a pozwalających mężczyźnie na chełpienie się swymi osiągnię-
ciami w gronie czysto męskim. 

4

W całej omawianej książce szczególnie zdumiewa mnie i zarazem niepokoi stosunek jej au-
torki do tak często przywoływanych i cytowanych przez nią zapisków notatkowych prusa. 
nie myślę tu tylko o sprawie przecież podstawowej, czyli o – pokazanych już w recenzji – nie-
dokładnościach w ich przytaczaniu (łącznie z dopisywaniem słów nie istniejących w cyto-
wanym tekście i opuszczaniem istniejących), lecz również o sposobie ich prezentacji i inter-
pretacji, świadczących o ich całkowitym niezrozumieniu. za szczególny przykład tego nie-
zrozumienia można uważać błędny cytat na s. 346, w którym pojawiającą się w notatkach 
prusa niezmiernie często trójcę: ±Sz, ±U, ±d (±Szczęście, ±Użyteczność, ±doskonałość) 
piątkowska podaje jako dz, U, d, czyli nie tylko zmieniając pierwszą z tych wartości na 
niczego nie mówiące litery, lecz również pozbawiając te pojęcia oznaczenia ±, określającego 
sposób ich występowania. 

Błędne cytowanie czy omawianie prusowskich zapisków zaczyna się od niepodawania 
tytułów zbiorów tych zapisków oraz braku informacji, że większość owych zbiorów została 
przez pisarza opatrzona tytułem „kompozycja” i de facto jest poświęcona problematyce kom-
pozycji, pojętej szeroko jako teoria twórczości literackiej, a pomyślana – po ukończeniu, 
czyli w przyszłości, której prus bliżej nie określa – jako podręcznik czy poradnik dla począt-
kujących twórców lub/i badaczy literatury. ponieważ zgodnie z retoryką klasyczną, ciągle 
w XIX w. przywoływaną przez znawców, zwłaszcza francuskich, u podstaw dzieła literackie-
go znajduje się inwencja, czyli oparty na znajomości świata wybór tematu i sposobu nań 
spojrzenia, prus w swoich zapiskach próbuje także przekazać przyszłemu odbiorcy zasady 
uporządkowania tego świata. porządkuje go zaś – jak to czynią pozytywiści – systematyzując 
i klasyfikując jego elementy. Stąd tyle wyliczeń i tabel w jego notatkach. piątkowską zaś ta 
obfitość stanowczo niepokoi i prowadzi do oskarżania ich twórcy o brak pamięci czy nawet 
obsesyjność, autorka nie dostrzega bowiem, że tylko w notatkach z początku XX w. można 
zauważyć takie ich powtarzanie, które świadczy o niedokładnym zapamiętaniu poprzednich 
zapisków na ten sam temat; wcześniej zaś jest ono uzasadnione chęcią pełniejszego lub 
głębszego ujęcia omawianej tematyki. niezrozumienie tego wszystkiego prowadzi zaś autor-
kę książki do błędów bądź nawet nonsensów, a niepodawanie czytelnikowi dokładniejszych 
źródeł przywoływanych czy cytowanych tekstów także jego wprowadza w błąd, gdyż – w prze-
ciwieństwie do dość rzadko pojawiającego się w kontekście wymienionych notatek słowa 
„kompozycja” – wyraz „kompulsywność” i oskarżanie prusa o depresję (jeśli nie o chorobę 
psychiczną) spotykamy tu wiele razy. 

np. opisując jego stan psychiczny już w r. 1868, piątkowska stwierdza całkowicie jed-
noznacznie: 

„prawdziwą skalę depresji odzwierciedlały jednak prywatne notatki Aleksandra. [...] 
W szczególnie trudnych momentach Aleksander tworzył w zeszytach fantastyczne konstruk-
ty, które dziś najpełniej oddają gonitwę i pogmatwanie jego myśli. [...]

choć samo w sobie niezrozumiałe, pisanie takie miało dla Aleksandra duże znaczenie. 
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Uspokajało go, pozwalało odzyskać kontrolę nad sytuacją, a być może także, poprzez pseu-
donaukowość notatek, poczuć się człowiekiem rozumnym. z czasem zresztą stało się ono 
jego nawykiem. Ilekroć czuł się przestraszony czy opuszczony, tylekroć w swoich notesach, 
z którymi od pewnego momentu już się nie rozstawał, zaczynał notować w tabelkach, słup-
kach i punktach ciągi słów, czasem określające części ciała człowieka lub jego emocje, 
niekiedy wyposażenie wnętrz, a czasem codzienne czynności” (s. 144–145). 

Innym razem zaś pisze: 
„Aby utrzymać emocje na wodzy, Aleksander musiał już przez resztę życia wspomagać 

się notesami i uspokajać nerwy zapisywaniem działań matematycznych i kompulsywnych 
wyliczanek” (s. 386).

Funkcją notatek prusa ma być więc według autorki jego biografii swoista autoterapia 
pisarza. Ale i one – jej zdaniem – świadczą o potrzebie tego zabiegu: 

„najbardziej charakterystyczną cechą zapisków Aleksandra jest bowiem obsesyjność. 
do pewnych tematów, wątków i prawd Aleksander wracał raz za razem już do końca życia, 
zazwyczaj w bardzo podobny sposób, a potem jakby nie pamiętając swoich poprzednich 
notatek, odkrywał te same rzeczy na nowo i ponownie je zapisywał” (s. 305).

nie rozumiejąc zamiaru prusa, widzącego w notatkach poświęconych kompozycji m.in. 
zalążek przyszłego podręcznika dla twórców, piątkowska tak je przedstawia: „jego zapiski 
o kompozycji koncentrowały się wokół pytania: w jaki sposób stać się lepszym pisarzem [...]” 
(s. 360).

jeszcze jaśniej widać tę koncepcję, gdy – po przytoczeniu zapisków dotyczących różnych 
działań w ciągu dnia i po bardzo kontrowersyjnym stwierdzeniu: „Siedem lat po ukończeniu 
Lalki [Aleksander] czuł się niekiedy jak bezradny debiutant” (s. 370; kontrowersyjność po-
lega m.in. na tym, że autorka biografii zdaje się nie wiedzieć, iż w 1895 r. prus w niezwykłym 
tempie ukończył i opublikował Faraona, w związku z czym jego niemoc twórcza była w peł-
ni uzasadniona) – piątkowska komentuje przytoczone przez siebie (zresztą niedokładnie 
i wzięte z różnych stronic notatek) fragmenty Zeszytu o kompozycji z r. 1896, w których 
znajdują się zalecenia, jak sporządzać plan utworu oraz uwaga o związku planu z tematem, 
zupełnie nie dostrzegając przynależności tych spraw do teorii kompozycji: „Takich zapisków 
i tabel było w notesach z lat 1896–1900 bardzo dużo i wydaje się, że Aleksander tworzył je 
w chwilach bezradności, gdy chciał wrócić do równowagi i poczuć się pewniejszy” (s. 370).

co prawda, zdarza się w omawianej książce odwołanie się do notatek prusa jako ele-
mentu pomocniczego, np. w sprawie seansów spirytystycznych, w których on często w latach 
dziewięćdziesiątych uczestniczył: „W kontekście notatek o kompozycji nieco jaśniejsza sta-
wała się kwestia »duszyczki«, której Aleksander poszukiwał na seansach spirytystycznych. 
jako pisarz uważał bowiem, że dusza autora jest warunkiem koniecznym do tego, aby 
stworzyć udany utwór i odnieść sukces” (s. 371).

Faktycznie jednak to przywołanie – błędne, gdyż prus, utożsamiając duszę pisarza z jego 
psychiką, nie mówi w kontekście duszy autora jedynie o „udanym utworze” i „sukcesie”, 
czyli zakłada jej udział we wszystkich jego dziełach, również w nieudanych – nic nie ma 
wspólnego ze stosunkiem twórcy Emancypantek do spirytyzmu i niczego nie wyjaśnia. 

5

Monika piątkowska przedstawia także jako realne, a przynajmniej bardzo prawdopodobne, 
różne wydarzenia z życia prusa przez badaczy literatury albo w ogóle nie zauważane, albo 
też całkowicie odrzucane jako nie mające miejsca. do pierwszego rodzaju należy hipoteza, 
że przyczyną złego samopoczucia młodego głowackiego w początkach jego samodzielnego 
życia w Warszawie było to, iż jego dziewczyna zaszła w ciążę, a może nawet – iż udzielił jej 
jakiejś pomocy przy aborcji. Ten domniemany fakt nasuwa piątkowskiej lektura Brulionu-
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-pamiętnika, w którym – jej zdaniem – dużo miejsca zostało poświęcone popędowi seksual-
nemu i aborcji, a uzasadnieniem wyboru tematu i sposobu jego widzenia są dla badaczki 
znowu utwory literackie, powstałe wiele lat później (Powiastki cmentarne á1875ñ i Faraon 
á1895ñ; aż dziw, że nie pojawiają się tu Emancypantki). cytowany w książce już wcześniej 
rzekomy list głowackiego do Ochorowicza pozwala jej zaś na bliskie fantazji domysły: „Ale- 
ksander porzucił dziewczynę z czarnymi oczami [...]. z pewnością nie był to dla Aleksandra 
dobry czas na ślub i ojcostwo, jednak porzucenie dziewczyny, tak samo jak pomoc w abor-
cji, wiązało się z ogromnym poczuciem winy, a to uczucie było dla Aleksandra bardzo trud-
ne do udźwignięcia” (s. 142).

zupełnie nieprawdopodobne jest też imputowane głowackiemu posiadanie stałej ko-
chanki w tym okresie, w którym intensywnie starał się o rękę Oktawii Trembińskiej i zaczy-
nały się już przygotowania do ich ślubu. cała postać tej rzekomej kochanki została zresztą 
oparta – jak już pisałam – na jego utworach, zwłaszcza na melodramatycznej humoresce-
-niehumoresce Przeklęte szczęście (s. 197 n.).

dość szeroko również piątkowska prezentuje i całkiem jednoznacznie interpretuje przy-
jacielski związek pisarza z 18 lat od niego młodszą Oktawią Rodkiewiczową, później Żerom-
ską, traktując ją jako tę, która „skradła serce Aleksandra” (s. 332), a zarazem komentując 
w sposób pozwalający się wiele domyślać: „W relacji dojrzałego pisarza i samotnej, egzalto-
wanej dziewczyny było coś dwuznacznego i nieokreślonego, lecz oficjalnie ich znajomość nie 
wykraczała poza granice przyjaźni i wydaje się, że każde z nich wiodło własne życie” (s. 333); 
„nie wiadomo już dziś, co wydarzyło się w nałęczowie latem 1890 roku, gdy Aleksander 
zjechał na kurację, i w jaki sposób ich stosunki wówczas się zmieniły” (s. 334).

Rodkiewiczową widzi autorka biografii także w postaci Madzi Brzeskiej z Emancypantek 
(wcześniej zresztą – odwołując się do wspomnień Tadeusza Hiża – czynili to również inni 
badacze, o czym brak w książce jakiejkolwiek wzmianki), przydzielając tym razem głowac-
kiemu rolę Solskiego (dość konsekwentnie zwanego tu, nie wiadomo czemu, inżynierem oraz 
obdarzonego charakterem neurastenika i przedstawionego jako posiadającego przeszłość 
powstańczą), a Żeromskiemu – rolę czarnego charakteru, czyli norskiego. Identyfikacja 
postaci Aleksandra z Solskim przynosi niespodzianą (dla znającego Emancypantki) wiedzę: 

„Aleksander mocno utożsamiał się z Solskim i w powieści oddał mu całą swoją biogra-
fię, zaznaczając w niej najważniejsze dla siebie wydarzenia. Spisane jedno po drugim robiły 
smutne wrażenie, bowiem czterdzieści sześć lat życia Aleksander opisał jak ciąg traum 
i niepowodzeń: krępowane w swoich zabawach dziecko, niesforny, nielubiany przez innych 
i niezrozumiany uczeń, powstaniec, potem człowiek odsuwający się od ludzi i gardzący nimi, 
»skrajny pesymista« mający »pociąg do klas niższych i ubogich«, wreszcie mężczyzna nie 
mogący ułożyć sobie miłosnych relacji – wszystko, co składało się na poczucie przegranej 
Aleksandra, literacki Solski także musiał dźwigać na swoich barkach. Równie mroczne 
i trudne okazywały się jego uczucia” (s. 340). 

Kolejną – co najmniej problematyczną – tezą piątkowskiej jest traktowanie znajomości 
pisarza z Aliną Sacewiczową jako wielkiej jego miłości, przy czym podstawą staje się w tym 
wypadku utwór Ze wspomnień cyklisty. Odwołując się do bardzo przecież wątpliwych usta-
leń, które pojawiają się w mających charakter vie romancée książkach gabrieli pauszer-
-Klonowskiej Trudne życie. Opowieść o Bolesławie Prusie i Zwykłe sprawy niezwykłych ludzi 
(poważni badacze, m.in. Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita, autorzy monumentalnej 
pozycji Bolesław Prus. 1847–1912. Kalendarz życia i twórczości, kwestionowali zawarte 
w nich „rewelacje”, jako nieoparte na dokumentach), piątkowska bez żadnych wątpliwości 
oraz bez odwoływania się do jakichś gruntownych badań przyjmuje także, że jan Bogusz, 
usynowiony przez Sacewiczową wiele lat po urodzeniu, jest synem prusa. Autorkę biografii 
interesuje bowiem każdy, choćby najmniejszy cień związanego z pisarzem obyczajowego 
skandalu.
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6

założeniem metodologicznym omawianej książki ma być zapewne – choć nigdzie nie jest to 
expressis verbis sprecyzowane – psychoanaliza. W bibliografii znajdującej się na końcu 
pracy pojawiają się, co prawda, trzy pozycje Karen Horney (Nasze wewnętrzne konflikty, 
Neurotyczna osobowość naszych czasów i Nerwica a rozwój człowieka. Trudna droga do 
samorealizacji), a także trzy Antoniego Kępińskiego (Melancholia, Poznaj siebie i Psychopa-
tologia nerwic), jest to jednak bardzo mało w porównaniu z ogromem lektur na ten temat, 
w dodatku żadna z wymienionych książek nie dotyczy literatury pięknej. z pewnością też 
nie upoważniają one do tego, by z życiorysów stworzonych przez głowackiego postaci „wy-
ciągać wnioski” na temat jego życia i stosunku do seksu. psychoanaliza w badaniach lite-
rackich, czyli krytyka psychoanalityczna, poszukując ukrytych nieświadomie w utworach 
treści, znajduje je bowiem najczęściej – podobnie jak w marzeniach sennych – nie w trakto-
wanych dosłownie fikcyjnych postaciach i wydarzeniach, lecz w ujawniających się w nich 
archetypach, tj. w ich symbolice. nawet zaś odmiana psychoanalizy najbardziej zbliżona do 
koncepcji Freuda, czyli psychokrytyka, kiedy poszukuje ona libido ukrytego w dziełach 
twórcy, w żadnym wypadku nie zaleca zastępowania przez przeżycia postaci literackich 
psychiki ich autora oraz wydarzeń z jego życia. nie mówiąc już o tendencyjnym zacieraniu 
źródeł wiedzy na ich temat, czyli ich fikcyjnego charakteru. 

W książce piątkowskiej mamy zaś do czynienia także z tym ostatnim zjawiskiem. Oto 
charakterystyczny przykład: „w niedokończonym i niepublikowanym za jego życia szkicu 
Aleksander zadał sobie dramatyczne pytanie: »czy ja się naprawdę zmarnowałem?« i odpo-
wiedział: »Tyle zostało z marzeń o nieśmiertelności i rozgłosie á...ñ. zmarnowałem się, jest to 
pewnik!«” (s. 362). 

ponieważ słowom tym nie towarzyszą żadne dane bibliograficzne, trudno jest ów „szkic” 
znaleźć i czytelnik książki może, a zapewne nawet „powinien” zrozumieć te zdania jako 
uczynione już pod koniec życia wyznanie prusa, a tym samym odnieść wrażenie, że życie 
jego było rzeczywiście „zmarnowane”. Tymczasem okazuje się, że zostały one zaczerpnięte 
z nie dokończonej przez pisarza powieści Tam! (tj. z tego jej fragmentu, który opublikował 
w „Archiwum literackim” w 1974 r. edward pieścikowski 10), w której są przedstawione jako 
myśli umierającego gruźlika. W  t y m  w y p a d k u  m a m y  w i ę c  j u ż  d o  c z y n i e n i a 
n i e  t y l e  z  p s y c h o a n a l i z ą, i l e  z  n i e u c z c i w o ś c i ą  a u t o r k i  b i o g r a f i i, 
podsuwającej odbiorcy słowa bohatera utworu, nie podanego w jej tekście, jako wypowie-
dziane przez prusa i dotyczące jego samego.

psychoanalityczne zamiary widać też w podkreślaniu niektórych pojawiających się 
w notatkach prusa opisów – np. komody (przypomnijmy sobie, jakie symboliczne znaczenie 
przyznawał gaston Bachelard, nie wymieniony tu jednak, wszelakiego rodzaju „kufrom, 
pakom i skrzyniom”) – jako pozwalających odczytać ukrytą część świadomości, a także prób 
interpretacji notatek, które, jak sądzi piątkowska, odzwierciedlały „prawdziwą skalę depre-
sji” (s. 144) ich twórcy. Autorka biografii twierdzi również: „notatki o kompozycji można 
odczytywać jako swoisty dziennik emocjonalny, rodzaj sejsmografu, który notował nastroje 
i emocje, przede wszystkim jednak zapiski te dają nam dziś wyobrażenie o determinacji, 
z jaką Aleksander walczył wówczas [tj. w okresie po opublikowaniu Faraona] o literacki 
sukces. Wyłania się z nich obraz człowieka, dla którego twórczość, czy raczej uznanie ze 
strony środowiska i czytelnika, stanowi istotę życia” (s. 371). 

Wszystkie te usiłowania, które naiwnemu odbiorcy mogą się wydawać zastosowaniem 
psychoanalizy – nawet nie na tyle głębokie, by mogły sięgnąć istotnych cech charakteru 

10 E. p i e ś c i k o w s k i, Bolesława Prusa powieść „Tam!...” („Z pamiętników niedołęgi”. – „Zmarnowa-
ni”. – „Nic nie ginie!”). „Archiwum literackie” t. 19 (1974): Bolesław Prus, s. 20. 
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Aleksandra głowackiego, lecz skupiające się przede wszystkim na sprawach seksualnych – 
zmierzają do zburzenia funkcjonującego wśród literaturoznawców obrazu twórcy Anielki  
jako prostodusznego „serca serc”. I  c h o ć  t e g o  w ł a ś n i e  o b r a z u, p r o w a d z ą c e g o 
d o  p r z e s a d n i e  s e n t y m e n t a l n e j  w i z j i  p o s t a c i  p r u s a, n i e  n a l e ż y  t a k 
b a r d z o  ż a ł o w a ć, p r z e c i e ż  z b u d o w a n e  n a  p o d s t a w i e  j e g o  u t w o r ó w 
o r a z  n i e  p r z e z n a c z o n y c h  p r z e z  n i e g o  d o  d r u k u  n o t a t e k  u k a z a n i e 
g o  j a k o  e r o t o m a n a, c z y l i  c z ł o w i e k a  w p r o s t  o b ł ą k a n e g o  s e k s e m, c a ł y 
c z a s  p r z e ż y w a j ą c e g o  j a k i e ś  t r a u m y  i  b ę d ą c e g o  w  d e p r e s j i, a  t a k ż e 
o c e n i a j ą c e g o  s w o j e  ż y c i e  j a k o  „z m a r n o w a n e”, w y d a j e  s i ę  o  w i e l e 
b a r d z i e j  n i e p r a w d z i w e. Metody związane z taką właśnie prezentacją to przede wszyst-
kim przedstawianie czynów i przeżyć jego bohaterów jako dotyczących samego prusa, który 
przecież – zdaniem autorki biografii – nie posiadał wcale wyobraźni. nie tylko zresztą czynów 
i przeżyć, ale nawet włożonych w ich usta słów. 

7

na pewno nie mamy prawa wymagać od biografa pisarza dobrej znajomości jego wszystkich 
utworów. Mimo to kilkakrotnie razi w omawianej książce nieznajomość lub niezrozumienie 
powieści czy opowiadań przywoływanych celem uzasadnienia jakichś tez. To pierwsze doty-
czy zwłaszcza Emancypantek: sposobu prezentacji życiorysu Stefana Solskiego, a także 
niezauważenia w tym utworze problematyki światopoglądowej, starannie zresztą przez 
piątkowską omijanej w całej książce. To drugie, czyli niezrozumienie, charakteryzuje jej 
stosunek do niemal wszystkich omawianych tu utworów humorystycznych, których odmien-
ności badaczka jakby nie dostrzega i – traktując je całkowicie serio – ujmuje przedstawione 
w nich postacie jako wierne pod względem psychiki odzwierciedlenie swego bohatera. M.in. 
opisywanie przez prusa w części szkiców oraz Kronik bolączek miasta i próby ich wykorze-
nienia, w których moglibyśmy dostrzec dziennikarstwo interwencyjne, charakteryzuje na-
stępująco, oskarżając go przy tej okazji o „niewybredną złośliwość”: „gdy jednak do felieto-
nów trafiały sprawy, które poruszały go osobiście, pojawiała się złość i niewybredna złośliwość. 
W 1874 roku irytował go miejski gwar, ruch na ulicy, katarynki, bezczelność młodych 
chłopców zaczepiających kobiety w parkach, drożyzna i damska moda każąca ozdabiać tył 
sukni efektownym, długim ogonem” (s. 188).

niezrozumienie dotyczy także – czy nawet może przede wszystkim – literackiego progra-
mu prusa. już wobec tego, który spotykamy w jego notatkach poświęconych kompozycji, 
ma piątkowska zastrzeżenia, o których tu wcześniej pisałam. nie znając dobrze tych notatek 
i ich nie pojmując, zupełnie błędnie bowiem sądzi, że: „Indywidualność twórcy, jego specy-
ficzny pogląd na otoczenie, jego emocje i wrażliwość, wreszcie nastrój chwili, czyli wszystko 
to, co czyni człowieka artystą, w oczach Aleksandra zupełnie nie miało wartości” (s. 304). 
W ogóle pojawiający się w różnych tekstach prusa jego program literatury realistycznej 
wydaje się badaczce obcy, dostrzega w nim ona tylko tezę „zabicia indywidualności” autora. 
Kiedy więc pisarz – wkrótce po ukończeniu Lalki, czyli już jako całkiem dojrzały twórca – 
słusznie poleca atakowanej przez prasę Rodziewiczównie zyskanie więcej wiedzy i robienie 
studiów nad społeczeństwem zamiast pisania „jak ptak śpiewa”, piątkowska bardzo krytycz-
nie to komentuje. nie wyjaśnia jednak, czemu sama używa w tym kontekście słowa „dramat” 
i dlaczego – zdecydowanie przecież fałszywie – sądzi, że prus „rozpaczliwie próbował” te 
wskazówki realizować: „jego zdaniem, aby rozbudzić w sobie pisarza, Rodziewiczówna po-
winna zabić indywidualność i robić to, czego i on r o z p a c z l i w i e  p r ó b o w a ł: »dużo 
obserwować i czytać, bardzo dużo i bardzo porządnie czuć i myśleć, niewiele pisać, ale za to 
nadzwyczaj wiele poprawiać«. Rada dla pisarza, aby »bardzo dużo i bardzo porządnie czuł«, 
wydaje się właściwie humorystyczna, lecz w rzeczywistości miała wymiar intymnego i inte-
lektualnego dramatu” (s. 303).
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8

Wszystkim tym zjawiskom towarzyszy niekiedy w omawianej książce także nieznajomość 
XIX-wiecznych polskich realiów. 

pisząc np. o okresie powrotu głowackiego do Targowiska, majątku Staniszewskich, któ-
rych dzieciom udzielał tam korepetycji, autorka biografii stwierdza: „Sam Aleksander nie 
znalazł już w sobie wytrwałości, aby kontynuować naukę, i po opuszczeniu Instytutu [gospo-
darstwa Wiejskiego i leśnictwa w puławach] nigdy więcej nie poszedł do żadnej szkoły” (s. 159). 
prawdą jest, że nie poszedł, ale przyczyną z pewnością nie był brak wytrwałości, lecz, z jednej 
strony, fakt owego błędnie tu określonego „opuszczenia Instytutu”, czyli właściwie – wyrzu-
cenia głowackiego z powodu zatargu z nauczycielem języka rosyjskiego, po którym z pew-
nością nie przyjęto by go na rosyjski już wówczas Uniwersytet Warszawski (Szkoła główna 
została zamknięta w r. 1869, o czym w omawianej książce nie ma nawet wzmianki), z drugiej 
zaś strony – brak możliwości utrzymania się na jakichkolwiek studiach (zwłaszcza wcho-
dzących tu tylko w grę studiach poza granicami Królestwa), gdyż nikt z rodziny nie ofiaro-
wywał mu pomocy finansowej. nie trzeba chyba pisać, że oskarżenie autora Faraona – przez 
lata systematycznie poszerzającego swą wiedzę samokształceniem, czego efekty doskonale 
widać choćby w pisanych przez niego dla różnych czasopism Kronikach – o brak wytrwałości 
w kontynuowaniu nauki jest kolejnym przykładem chęci zdegradowania jego osoby.

z nieznajomością nie tyle realiów, ile obowiązujących w XIX w. zwyczajów mamy zaś do 
czynienia, gdy autorka biografii krytycznie ocenia konkury „Aleksandra” do ręki Oktawii 
Trembińskiej, tj. prowadzoną przez niego korespondencję z matką dziewczyny: „już sam 
pomysł listownych oświadczyn był mocno kontrowersyjny, by nie powiedzieć niegrzeczny 
[...]. Bez wahania [Katarzyna Trembińska] odmówiła więc ręki córki i uczyniła to w taki sam 
niegrzeczny sposób jak Aleksander – swoją decyzję przekazując jedynie domiceli” (s. 154). 
Takie postępowanie nie było jednak „niegrzecznością”, lecz tylko podyktowaną przez warun-
ki konkurów ostrożnością młodego epuzera i matki Oktawii, w pewnych środowiskach jak 
najbardziej w XIX w. przyjętą, zwłaszcza w wypadkach, gdy któreś z młodych ludzi było 
zależne finansowo od rodziny. 

często także niepokoją interpretacje utworów prusa. np. omawiając Listy ze starego 
obozu, piątkowska co prawda trafnie przypisuje „Aleksandrowi” rolę mentora, ale wypowiedź 
pochodzącego ze „starego obozu” wuja, w której ten polecał obserwowanie postępowania 
ludzi, a nie ich naśladowanie przez siostrzeńca, raczej niesprawiedliwie ocenia jako cyniczną, 
z pewnością zaś niesłusznie i błędnie wysnuwa stąd wnioski o wyborach etycznych i cynizmie 
bohatera swej książki: „Aleksander twierdził, że jedynym drogowskazem w życiu powinno być 
osobiste szczęście, rozumiane jako wygoda, finansowa niezależność i towarzyska atrakcyjność 
[...]” (s. 173); „Stał się cyniczny i nie wstydził się tego” (s. 174); „Ten cynizm brał się z obser-
wacji życia. Według Aleksandra nie był on odpowiedzią na niegodziwość bliźnich i odrzucenie, 
lecz pogodzeniem się z faktami i swego rodzaju obowiązkiem dorosłego człowieka [...]” (s. 175). 
znajomość pisanego w latach 1868–1871 pamiętnika Aleksandra głowackiego całkowicie 
jednak wyklucza imputowaną mu przez te sformułowania skalę wartości.

„Bankierowa” Welt zaś z Przeklętego szczęścia jest raczej – moim zdaniem – przedsta-
wiona jako nikczemna uwodzicielka szlachetnego człowieka, którego na drogę romansu 
prowadzą ostatecznie nawet nie tyle jej wdzięki, prawie w tym utworze nie zaprezentowane, 
ile związana z odziedziczeniem pieniędzy zmiana systemu wartości. Uczynienie z tej postaci 
symbolu kochanki Aleksandra głowackiego wydaje się pomysłem poronionym.

Także interpretację Faraona, w którym ukazane spory o władzę między członkami dy-
nastii miałyby stanowić „wybrzmienie” sytuacji rodzinnej „Aleksandra”, uważam za całko-
wicie fałszywą: „sprawy rodzinne i nieporozumienia z wujostwem odmawiającym [!] mu 
uznania, wsparcia i zrozumienia, które w Sławie stanowiły istotny element fabuły, ostatecz-
nie wybrzmiały pełnym głosem w powieści Faraon” (s. 308).
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najwięcej błędów interpretacyjnych spotkamy jednak w omówieniu Emancypantek, 
traktowanych jako przeniesienie do literatury związku pisarza z Oktawią Rodkiewiczową, 
później Żeromską: 

„gdy sprawy miłosne [między głowackim a Rodkiewiczową – A. M.] się skomplikowały, 
Aleksander wprowadził je do fabuły. [...] Historia miłosnego trójkąta pojawiła się ostatecznie 
w czwartym tomie książki i daje nam dziś najpełniejszy obraz uczuć, jakie wzbudziła w Ale- 
ksandrze utrata Oktawii.

główny wątek tej części powieści buduje niedookreślony, lecz pełen uczuć związek in-
żyniera [!] Stefana Solskiego i nauczycielki Madzi Brzeskiej [...]” (s. 339).

nie muszę już chyba odbiorcy znającemu Emancypantki przypominać, że ich ostatni 
tom jest zorganizowany nie tyle wokół fabuły romansowej, ile rozterek Madzi, związanych 
ze śmiercią jej brata, zdzisława, i z wykładem profesora dębickiego, uczuciom Solskiego nie 
poświęcono tu wiele miejsca.

W świetle zaś szukania przez piątkowską w powieściach prusa tylko erotyzmu nie dziwi 
nawet pojawiające się w jej książce określenie Lalki jako „romantycznej kroniki warszawskiej 
codzienności”. zdaniem badaczki bowiem dwie tylko sprawy były „niezwykle istotne” w życiu 
głowackiego: „erotyka i szaleństwo” (s. 347). 

najgorzej jednak bywa z interpretacją utworów humorystycznych. np. tytułowa postać 
z Kłopotów babuni, wdowa po majorze prudencjanna Moździerznicka, jest, co prawda, 
ośmieszona, gdyż mimo swego wieku i bardzo wątpliwej urody, wspomaganej barwiczką oraz 
peruką, chce ponownie wyjść za mąż i zaleca się do opowiadającego całą tę historyjkę puł-
kownika. pod pewnymi względami jest przecież nawet mądrzejsza od pedagogów i egzami-
natorów wnuka, ponieważ rozumie, że część żołnierzy nie chodzi znacznie wolniej niż ich 
oddział (zadanie na ułamki podczas egzaminu Soterka okazuje się idiotyczne). Bynajmniej 
też nie jest ona tak okrutna, jak sugeruje autorka biografii prusa, chociaż bowiem wnuka 
karze, osobiście łamiąc na nim kije, wiemy, że wcześniej go wszak rozpieszczała, a wiemy 
również, że ten sobie na jakąś karę jak najbardziej zasłużył. Wzmianka o owym zdarzeniu 
nie sugeruje więc w tym humorystycznym utworze szczególnego okrucieństwa, lecz raczej 
świadczy, iż sprawiedliwości musi stać się zadość. 

Rozmaitych niedokładności, a właściwie błędów spotykamy w książce jeszcze sporo. M.in. 
dotyczą one chronologii ukazywania się utworów prusa. Tak więc powstałe w 1883 r. Grzechy 
dzieciństwa zostały określone jako „jedna z jego [tj. prusa] wczesnych powiastek” (s. 27), 
Lalka jest ujęta jako „starsza o dekadę” od napisanego w 1878 r. opowiadania Wielki los 
(s. 181), datę publikacji Faraona zaś dwukrotnie podano błędnie jako rok 1896. niekiedy też 
pojawiają się usterki o charakterze rzeczowym – np. bracia głowaccy odziedziczyli niewielką 
cząstkę wsi Maszowa, a nie „majątek” czy „mająteczek” Maszów, który rzekomo przypadł 
w spadku ich ojcu (s. 12 i 46); w obowiązującym w Królestwie polskim systemie szkolnictwa 
nie było szkół powszechnych (do jednej z nich miałby bohater książki uczęszczać według 
informacji na s. 53). 

9

prezentując dojrzałe lata Aleksandra głowackiego, autorka omawianej biografii już w nieco 
mniejszym stopniu opiera się na analizie powstających wtedy jego utworów, nieczęsto nawet 
przywoływanych (dotyczy to zwłaszcza Placówki i Kronik). najwięcej miejsca poświęca kon-
fliktom swego bohatera ze środowiskiem dziennikarskim, starając się wywołać u odbiorcy 
książki przekonanie, że zawsze winę za nie ponosiła kłótliwa i zazdrosna natura pisarza, 
czyli s y s t e m a t y c z n i e  g o  d e p r e c j o n u j ą c. 

niekiedy jest to widoczne już nawet w tytułach rozdziałów, w których spotykamy takie 
m.in. określenia bohatera, jak „Trefniś”. częściej jednak przejawia się we wtykaniu „Ale- 
ksandrowi” mniej lub bardziej ostrych „szpileczek”. Oto przykładowo kilka, odnoszących się 
właśnie do prusa-dziennikarza:
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„Był [...] zapalczywy i nie umiał przebaczać wrogom. pisma, a czasem konkretni dzien-
nikarze, których nie lubił lub z którymi się wcześniej pokłócił, budzili w nim tak silne, 
a przede wszystkim trwałe uczucia, że coraz częściej jego Kroniki zamieniały się w pole bitwy. 
Tego roku [tj. 1877] ulubionym celem Aleksandra stał się dziennikarz ekonomiczny jan 
jeleński, samouk i antysemita, z którym Aleksander współpracował niegdyś w »niwie«, 
a przed rokiem poróżnił się z powodów osobistych” (s. 244).

„W złośliwe polemiki wchodziła z nim redakcja »Kolców«, której przeszkadzały żydofilskie 
poglądy Aleksandra, oraz redakcje »Kuriera codziennego« i »Biblioteki Warszawskiej«” (s. 245).

„Uszczypliwość i brak wyczucia stanowiły niejako dziennikarską etykietkę Aleksandra” 
(s. 255).

Wszystkie zacytowane tu określenia wymagają sprostowania, a przynajmniej polemiki. 
nie wiem np., czy na pewno doszło do „poróżnienia się” prusa z jeleńskim na tle osobistym, 
ale sądzę, iż zasadnicza różnica między nimi w pojmowaniu kwestii żydowskiej była wystar-
czającym powodem ataków autora Lalki nie tyle na niego, ile na jego poglądy (w Kronice 
opublikowanej w „Kurierze Warszawskim” w 1879 r. prus określa go mianem „politycznego 
przeciwnika, ale osobistego przyjaciela”; później zapewne nie nazwałby go już przyjacielem, 
lecz współpracowali m.in. w sprawie kas pożyczkowych). Spojrzenie prusa na kwestię ży-
dowską było zaś zróżnicowane i zmieniało się, niemniej jednak raczej tylko antysemici (w tym 
także jeleński) określali jego poglądy mianem żydofilskich. 

Warto dodać, że niesłychanie krytyczny stosunek piątkowskiej do Kronik, w których 
najczęściej widzi ona tylko „małostkowość” i „złośliwość” pisarza, nie pozwala jej zauważyć 
ani znamiennego dla nich humoru, ani przynależnego do retoryki tego gatunku sposobu 
traktowania przeciwników, ani też znaczenia tej dziedziny twórczości bohatera biografii.

degradujące „Aleksandra” komentarze mogą zaś dotyczyć każdej dziedziny jego życia, np.:
„Uwaga [przytoczona przez Władysława Olendzkiego w drukowanych przez niego w »ni-

wie« Sprawach bieżących – A. M.] o nieopuszczaniu przez Aleksandra Warszawy była, jak 
się dziś wydaje, czytelną i celną aluzją do jego braku wyższego wykształcenia” (s. 246).

„na ironię zakrawa dziś to, że Aleksander, dla którego bicie przez babkę wciąż było żywą 
raną i który na zawsze zapamiętał pierwszą chłostę w szkole, gdy na oczach klasy został 
złapany przez nauczyciela, przewrócony i wybatożony, doświadczał podobnej traumy [mowa 
tu o napaści studentów – A. M.] w dorosłym życiu” (s. 255).

dopatrzenie się w notatce o nieopuszczaniu przez pisarza Warszawy aluzji do braku 
jego wyższego wykształcenia jest z pewnością nadinterpretacją, której celem mogło być 
przypomnienie, że takiego wykształcenia prus nie miał.

natomiast pojawiająca się z okazji napadu na głowackiego wzmianka o publicznej chło-
ście w szkole (o „przewróceniu” i „wybatożeniu” oraz upokorzeniu go) jest nadzwyczaj istotna, 
ale powstaje pytanie, czy naprawdę do takich czynów doszło, gdyż nie pojawia się informacja 
o źródle tej wiedzy, a o wydarzeniu tym nie wspominają autorzy książki Prus. 1847–1912. 
Kalendarz życia i twórczości, skąd pochodzi znakomita większość podanych przez piątkowską 
informacji na temat biografii pisarza. po wtóre, można zastanawiać się, czemu autorka oma-
wianej książki nie wspomniała o tym wydarzeniu wcześniej, w trakcie prezentacji jego lat 
szkolnych, gdzie tylko dość ogólnie nadmienia o biciu chłopców i krnąbrnym przyjmowaniu 
tego przez 9-letniego „Aleksandra” (s. 50). Sądzę, że zamierzonym efektem tego „przypomnie-
nia” jest swoiste uzasadnienie napaści – był bity i upokorzony, bo na to zasłużył.

R e k o r d y  d e g r a d o w a n i a  t w ó r c z o ś c i  p r u s a  i  j e j  z n a c z e n i a  w  l i t e-
r a t u r z e  b i j e  z a ś  w z m i a n k a  p o j a w i a j ą c a  s i ę  z  o k a z j i  j e g o  u c z e s t n i c-
t w a  w  w i e d e ń s k i m  m i ę d z y n a r o d o w y m  k o n g r e s i e  p i s a r z y: „W skład 
polskiej delegacji [na kongres] wchodzili więksi od niego literaci, tacy jak józef Ignacy Kra-
szewski i Władysław Mickiewicz [...]” (s. 267). 

Oczywiście, każdy ma prawo do indywidualnego wartościowania pisarzy, ale dziś istnie-
jąca historia literatury z pewnością znacznie wyżej stawia dzieła prusa niż Władysława 
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Mickiewicza, pojawiającego się w niej tylko ze względu na swego ojca, a i popularny jeszcze 
w połowie XX w. Kraszewski jest obecnie o wiele mniej ceniony przez znawców niż autor 
Faraona. co prawda, w r. 1881, kiedy kongres się odbywał (daty tej jednak w książce brak), 
hierarchia ta przedstawiała się odmiennie, ale przecież piątkowska pisze to w drugim dzie-
sięcioleciu XXI wieku! W i d o c z n a  t u  d e p r e c j a c j a  z n a c z e n i a  p r u s a  w  p o l-
s k i e j  l i t e r a t u r z e  j e s t  w p r o s t  z d u m i e w a j ą c a.

chodzi mi jednak nie tyle o sprostowanie każdej pojawiającej się w omawianej książce 
błędnej czy złośliwej względem prusa opinii, ile o zauważenie, że zasadą jej jest obniżanie 
w świadomości odbiorcy wartości pisarza i jego twórczości, jego degradacja właśnie.

Osobnym rozdziałem tej degradacji jest sposób przedstawiania prusowskiego patrioty-
zmu. Uczestnictwo młodego głowackiego w powstaniu, jak już wspominałam, zostało tu 
zaprezentowane przede wszystkim za późniejszą o czterdzieści kilka lat powieścią Dzieci – 
o tyle niezbyt obszernie, że autorka jego biografii nie miała w tym wypadku innych utworów, 
którymi mogłaby się posłużyć (przywołuje tu, co prawda, także Omyłkę, ale chociaż ta 
ostatnia dotyczy sprawy bardzo ważnej, to jednak marginalnej). nie przypominając już w tej 
partii książki owego udziału w powstaniu, bardzo szeroko przedstawia natomiast piątkowska 
wszelkie objawy tego, co zwie „lojalizmem” pisarza, tj. przede wszystkim jego uczestnictwo 
w komitecie społecznym przygotowującym przywitanie w Warszawie cara Mikołaja II oraz 
w samym przywitaniu. nie zauważając, jak wielu polaków spodziewało się wówczas po wstę-
pującym na tron nowym carze zmiany sposobu rządzenia i stosunku do Królestwa, przyta-
czając za to krytyczne głosy na temat owego uczestnictwa – w kontekście tej ostatniej 
sprawy tak ocenia autora Lalki: „Był konserwatystą, skrajnym lojalistą, rzecznikiem małych 
kroków i nie wierzył w powstańczą walkę” (s. 363).

z pewnością był prus rzecznikiem małych kroków i doświadczenia powstańcze nauczy-
ły go niewiary w skuteczność zrywów wolnościowych, określenie „skrajny lojalista” stanow-
czo uważam jednak za krzywdzące. co do konserwatyzmu – należałoby nie tyle rzucać to 
oskarżycielskie słowo, ile szczegółowo wyjaśnić jego znaczenie i zastosowanie, bo sprawa ta 
bynajmniej nie jest jednoznaczna. natomiast przytaczane w omawianej książce niedługo 
potem, bez komentarzy, ostre oskarżenia pisarza o brak patriotyzmu z powodu jego krytycz-
nego stosunku do stawiania pomnika Adamowi Mickiewiczowi (nasilone szczególnie w wy-
chodzącym we lwowie endeckim „przeglądzie Wszechpolskim”) są kolejnym przykładem 
chęci zdyskredytowania jego znaczenia, o czym świadczy m.in. niepodanie informacji, iż 
twórca Lalki równocześnie apelował o tanie masowe wydanie dzieł tego poety, oraz brak 
wzmianki o publikowanych przez prusa w końcu XIX i na początku XX w. artykułach na 
temat Mickiewicza – wychowawcy narodu.

W ostatnich rozdziałach książki piątkowskiej jej stosunek do prusa staje się coraz bar-
dziej negatywny. Badaczka ciągle podkreśla bez żadnej widocznej potrzeby jego stany de-
presyjne, posługując się w tym wypadku także tendencyjnie wybranymi zapiskami z zeszy-
tów i notesów poświęconych kompozycji, jak również analizą mało znanego utworu Opowia-
danie lekarza, którego bohaterem jest, co prawda, umierający na gruźlicę niedoszły student, 
ale przedmiotem nie tyle jego śmierć, ile lekkomyślne oskarżenie, przyczyniające się do 
zmarnowania całego jego życia. 

10

na zasadzie degradacji twórczości i osobowości prusa są też oparte wszelkie wzmianki 
o wzajemnych stosunkach między nim a Sienkiewiczem. już pierwsza obszerniejsza wypo-
wiedź na ten temat akcentuje, że głowacki żywił względem niego głęboką zazdrość, której 
podstawy nie tkwiły jednak w sprawach literackich, ale... seksualnych: „jako młody felie-
tonista Aleksander chętnie wspominał w swoich tekstach o konkurencie, stawiając go raz 
za razem w dwuznacznej sytuacji jako pożeracza damskich serc. lubił pisać o jego urodzie, 
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pięknych oczach, wypielęgnowanej brodzie, powodzeniu wśród kobiet, a nawet zaręczynach, 
które stały się pretekstem do ogłoszenia światu, że do Sienkiewicza wzdychają tłumy kobiet. 
Wszystko to razem opowiadało o zazdrości Aleksandra i nie była to zazdrość o sukcesy 
konkurenta, lecz o urodę i powodzenie u kobiet” (s. 203). 

Omawiając napisaną przez prusa recenzję Sienkiewiczowskiego Ogniem i mieczem, 
piątkowska sądzi więc całkowicie jednoznacznie: „jego opinie były dla Sienkiewicza krzyw-
dzące i trąciły małostkowością” (s. 290), z czym zgodzić się nie można, gdyż drukowana 
w „Kraju” recenzja zawierała przede wszystkim krytykę przedstawionej w tym utworze wizji 
historii polski i roli w niej arystokracji, w pełni zaś doceniała artyzm autora Trylogii. przy 
okazji zaś prus wyłożył tutaj swoje credo artystyczne, postulując – za Hippolyte’em Taine’em 
koncepcję typowości jako przedstawienie najogólniejszych przyczyn i najstalszych praw 
rządzących światem, ale nie są to sprawy, które piątkowska ceni. W ogóle zaś można w jej 
książce zauważyć tendencję do gloryfikowania twórcy Potopu, a degradowania prusa jako 
artysty. np. wspominając o metodzie pisania powieści z odcinka na odcinek, stwierdza ona, 
że metodę tę autor Lalki zaczerpnął od Sienkiewicza (s. 312), jakby nie wiedziała o istnieniu 
przynajmniej od lat czterdziestych XIX w. powieści odcinkowych w całej europie i o ich 
tworzeniu na bieżąco, co często dawało czytelnikom możliwość oddziaływania na ich kształt 
(tak m.in. powstawały powieści eugène’a Sue). 

Wyjątkowo więc piątkowska przyznaje, iż kreując postać Izabeli Łęckiej, prus „wspiął 
się na wyżyny pisarskiego kunsztu [...]. Żadna z bohaterek uwielbianego przez publikę Hen-
ryka Sienkiewicza nie mogła dorównać jej wewnętrzną głębią” (s. 319). Bardzo niedługo 
potem wraca jednak do pejoratywnej prezentacji swego bohatera – przywołując różne, celo-
wo wyselekcjonowane, opinie Aleksandra Świętochowskiego, ludwika Krzywickiego, Adama 
Brezy i Stefana Żeromskiego, tworzy obraz człowieka znerwicowanego, może nawet chorego 
psychicznie, jakby zapominając, że na ogół ci sami literaci i publicyści (poza Świętochowskim) 
pisali o nim bardzo pozytywnie: „dziś nie ma już [...] wątpliwości, że obawy Aleksandra przed 
pochopną oceną i postrzeganiem go przez pryzmat nerwicy miały głębokie uzasadnienie” 
(s. 349).

nawet charakterystyczną dla twórcy Lalki skromność – rzeczywiście uderzającą, zwłasz-
cza w zestawieniu ze stosunkiem Sienkiewicza do własnych jubileuszy – piątkowska jest 
skłonna interpretować negatywnie jako zjawisko wręcz podejrzane, powiązane z jego poczu-
ciem „zmarnowania się” (s. 362). nie wspominając już o tym, że przytacza kilka prusowskich 
odmów uczestniczenia w poświęconych autorowi Trylogii celebrach, ale uznaje je tylko za 
przejawy zawiści (s. 381–384).

11

Korzystając z – wywodzącego się z niezbyt dobrze zrozumianej psychoanalizy – założenia, że 
w twórczości pisarza, a szczególnie w przeżyciach wykreowanych przez niego bohaterów, 
pojawia się nieświadomie jego psychika, a w związku z tym można je wykorzystać do uka-
zania wydarzeń z życia autora i jego stanów psychicznych, piątkowska w swoim „śledztwie” 
wiele razy – jak już wspominałam – przywoływała utwory prusa. z pewnością jednym z za-
łożonych efektów posługiwania się przez nią kategorią śledztwa było zyskanie zainteresowa-
nia czytelników, lubiących ujawnianie ukrytych wcześniej spraw i poszukujących w każdej 
biografii zatajonych przedtem prawd o życiu jej bohatera. efekt ten został osiągnięty, książ-
kę czyta się dobrze. U jej odbiorcy rodzi się jednak pytanie, czemu przynajmniej w równym 
stopniu piątkowska nie wykorzystała zapisków prusa, nie wymagających sięgania do jego 
podświadomości, czemu np. pominęła cały szereg wątków istniejących już w młodzieńczym 
pamiętniku z lat 1868–1871? doskonale (i bezpośrednio) rysuje się bowiem w nich przyszły 
pisarz, jego rozterki i dylematy, stosunek do rodziny i przemiany światopoglądowe. np. 
zdania: „dnia 5 lutego 1870 roku, w sobotę, wróciłem do Targowiska. Tu mam się uczyć 
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i pracować nad sobą” 11, aż porażają czytelnika – znającego jego ambicje i kulisy usunięcia 
go z Instytutu gospodarstwa Wiejskiego i leśnictwa w puławach – swą kryjącą poczucie 
beznadziejności lakonicznością (piątkowska, co prawda, trochę pisze o tej sprawie, krytycz-
nie jednak ją komentuje, stwierdzając: „sam spowodował incydent, po którym go wyrzucono” 
ás. 157ñ), a zarazem skłaniają do zastanowienia się, jakie byłyby losy tego zdolnego, lecz 
niewykształconego 23-latka, pozbawionego najbliższej rodziny, gdyby nie posiadał ambicji 
oraz uporu i nie wziął się za samokształcenie. Interpretacji wymagają także rozmaite jego 
młodzieńcze postanowienia. zwłaszcza zamiar zerwania z marzycielstwem, ale również skie-
rowane przez niego do samego siebie zalecenia, m.in.: 

„1) dokładnie znać siebie, to jest swoje potrzeby, nałogi, zdolności, cele i środki [...]. 
2) Kierować swoimi myślami, nieustannie uważać stosunek swój do otoczenia, umieć 

w każdej chwili przewidywać, co będzie, i przygotować się do tego. 
3) Wszystko zdobywać własnymi siłami, pilnując się prawidła zamiany; zawiązywać 

stosunki dla siebie korzystne. 
4) nie dawać się poznać pod żadnym względem” 12. 
Tyle tylko, że aby te zdania należycie zrozumieć, potrzeba choć odrobiny empatii, a nie 

prokuratorskiego śledztwa. Tej empatii zaś wobec bohatera biografii w książce piątkowskiej 
zabrakło. 

12

Kilka razy sygnalizowałam tu zaniepokojenie i zdumienie, z jakimi przyjmowałam sposób 
udowadniania własnych tez przez Monikę piątkowską i jej degradujące osobowość oraz 
twórczość Bolesława prusa stanowisko wobec niego. niesłusznie jednak chyba oskarżałam 
o to wszystko tylko ją, sądzę, że w równym stopniu zawiniło tu także wydawnictwo. Ono 
bowiem, a raczej jego redaktor – powinno zauważyć olbrzymie luki i błędy w bibliografii (m.in. 
jako autor książki Księgozbiór Bolesława Prusa został tu wymieniony zygmunt Szweykowski, 
większość nowszych prac o twórczości pisarza pominięto, a podawanie całych roczników 
XIX-wiecznych czasopism może prowadzić do mylnego przekonania, że autorka je zna), tak 
częste niedokładności w cytowaniu czy usterki gramatyczne, np. w odmianie rzeczowników 
„wujostwo” i „kuzynostwo” („nie wiadomo, czy odwiedził wówczas wujostwo Olszewskich” 
ás. 137ñ, „kuzynostwo spędzało razem czas” ás. 60ñ). Może nawet mógłby przekonać autor-
kę omawianej książki, by nie rezygnowała z prezentacji studenckiego okresu życia swego 
bohatera – okresu tak ważnego dla jego późniejszej twórczości – ze względu na rzekomy brak 
do tego materiałów? Może wreszcie pomógłby jej zrozumieć zawarty w wielu utworach pru-
sa humor, który sprawia, że nie należy ich pojmować tak dosłownie?

nazwisko redaktora nie zostało jednak podane. na ostatniej, już nieliczbowanej stroni-
cy pojawiają się tylko opatrzone nazwiskami enigmatyczne sformułowania: „opieka redak-
cyjna” oraz „adiustacja”. W zamieszczonych tu informacjach redakcji „znaku” książka 
piątkowskiej jest zaś umieszczona w formule: „Książki z dobrej strony”. nie potrafię się z tym 
określeniem zgodzić. 

8 sierpnia 2017 13 

11 p r u s, Brulion-pamiętnik (1868–1874), s. 151. 
12 Ibidem, s. 150.
13 Od czasu, kiedy powstał ten tekst, ukazało się jeszcze kilka omówień książki M. piątkowskiej, 

spośród których najbardziej znacząca jest opublikowana w „Tygodniku powszechnym” z 21 I 2018, 
recenzja A. B ą b e l  Przygwożdżenie wiewiórem. jej autorka także bardzo krytycznie ujmuje tę 
publikację, a zwłaszcza zastępowanie biografii pisarza wydarzeniami z życia jego bohaterów, brak 
znajomości nowszych opracowań twórczości prusa i oparcie się niemal wyłącznie na materiałach 
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gRAŻYnA legUTKO Uniwersytet jana Kochanowskiego, Kielce

O MŁOdej pOlSce z KlASą, eRUdYcją I FInezją

j a n  T o m k o w s k i, SzKIce MŁOdOpOlSKIe. Warszawa 2016. Instytut Badań literackich 
pAn, ss. 288.

Książka jana Tomkowskiego gromadzi tradycyjne teksty historycznoliterackie 1, choć nie ma 
w niej tradycyjnych – typowych dla wielowątkowego zbioru prac krytycznych – wstępu i za-
kończenia. Ich funkcje przejmują: świetnie napisany szkic pierwszy, Rok 1890, zapowiada-
jący różnorodną tematykę tomu, oraz szkic ostatni, który wieńczy rozważania mieszczące 
się w granicach czasowych wyznaczonych przez formację Młodej polski, poświęcony jest zaś 
omówieniu wytwornych książek epoki. Oba szkice wychodzą poza szczegół badawczy, sta-
nowią próbę szerszego spojrzenia na życie literackie przełomu XIX i XX wieku.

Artykuł otwierający Szkice młodopolskie zawiera ciekawą propozycję interpretacji klu-
czowego dla periodyzacji Młodej polski roku 1890, funkcjonującego w powszechnej świado-
mości – głównie za sprawą Kazimierza Wyki – jako data przełomu literackiego, zamykająca 
epokę starą i rozpoczynająca nową, znamionująca początek objawów sztuki modernistycznej. 
na przekór autorowi Modernizmu polskiego Tomkowski traktuje tę datę jako istotny moment, 
w którym pozytywiści spotykają się mentalnie z młodopolanami, a ci z kolei aktualizują 
myśli romantyków. najbardziej interesują go te wydarzenia, które – zamiast dzielić – łączą 
przedstawicieli odmiennych generacji i sytuują się ponad sztucznym, arbitralnym podziałem

1 

A b s t r a c t

AnnA MARTUSzeWSKA professor emeritus University of gdańsk

pRUS degRAded

The review discusses Monika piątkowska’s book Prus. Śledztwo biograficzne (Prus. a Biographical In-
vestigation) in which the experience of fictional characters from the writer’s pieces (mainly protagonists 
from humorous tales selected in a biased way) are identified with the processes taking place in his 
mind. prus’ mind, as a matter of principle, is depreciated, and e.g. the analyses of prus’ handwritten 
notes on composition often mistakenly understood by piątkowska lead her to formulating a thesis that 
they are effects of the writer’s mental disorder. Regardless of it, alongside to ignorance of prus’ master-
pieces (especially Emancypantki áEmancipated Womenñ) we oftentimes face academic dishonesty; in 
order to support her view on low value of the writing, piątkowska at times uses manipulates quotes, 
and her comparison of prus’ works to these of other writers almost always leads to the former’s depre-
ciation, e.g. to accusations of lack of patriotism.

zgromadzonych w Kalendarzu życia i twórczości Bolesława Prusa K. T o k a r z ó w n y  i S. F i t y, 
jak również błędy w cytatach z rękopisów. ze względu na „ogromną liczbę omyłek, przemilczeń 
i uproszczeń” uważa ją za pozycję „wręcz kuriozalną” (s. 64).

1 jak informuje autor w Nocie wydawniczej, „większość szkiców nie była dotychczas drukowana, 
niemal wszystkie powstały w ostatnich latach” (s. 264). jedynie 2 spośród 15 szkiców zamieszczo-
nych w tomie zostały napisane i opublikowane znacznie wcześniej – są to: Świat gnozy Tadeusza 
Micińskiego (w zb.: Młoda Polska. Legendy i światopoglądy. Red. T. B u j n i c k i, J. I l l g. Katowi-
ce 1983) oraz Witraż z wampirem („Twórczość” 1987, nr 10).
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literatury na „młodą” i „starą” (np. uroczysty pogrzeb Adama Mickiewicza na Wawelu, inte-
grujący środowisko pisarskie, czy wydanie książkowe Lalki Bolesława prusa, zapowiadające 
kierunek rozwoju nowoczesnej powieści polskiej). Badacz przekonuje, że rok 1890 okazał 
się wyjątkowy nie tylko w życiu 20-letniego Stanisława Wyspiańskiego, gdyż udał się on 
wtedy w swą pierwszą podróż po europie, co poskutkowało jego symbolicznymi narodzina-
mi jako pisarza, ale też w życiu 40-letniego Henryka Sienkiewicza, który zbliżył się wówczas 
do wymarzonej pozycji autora światowego, stworzył bowiem powieść Bez dogmatu i wyruszył 
w podróż do Afryki. Tomkowski podkreśla także doniosłość tej daty w wypadku rozwoju 
Miriama jako krytyka literackiego, poszukującego punktów stycznych między współczesno-
ścią a romantyzmem (m.in. w artykule Poezja Lamartine’a niegdyś a dziś), oraz Antoniego 
langego, wyjaśniającego w szkicach krytycznych (takich jak Modernizm i Mistycyzm francu-
ski) kanon estetyczny nowej sztuki, a w poemacie Pogrzeb Shelleya manifestującego prefe-
rowaną przez młodych twórców tematykę neoromantyczną i poetykę modernistyczną.

Inicjalny szkic książki skupia jak soczewka główne cechy dyskursu Tomkowskiego, 
właściwego kolejnym 14 tekstom, które czyta się z dużą przyjemnością intelektualną i sa-
tysfakcją historycznoliteracką. A czasami wręcz z zapartym tchem. Składa się na to kilka 
powodów. po pierwsze, owe szkice wyróżniają się dyscypliną kompozycyjną i klarownością 
wywodu, zazwyczaj rozpoczynającego się od prowokującej tezy (hipotezy), kończącego się 
zaś błyskotliwą puentą. po drugie, zawierają one gruntowne analizy i intrygujące interpre-
tacje, przynoszące wiele ciekawych spostrzeżeń i przenikliwych diagnoz. po trzecie, pisane 
są znakomitym, eseistycznym stylem, typowym dla rodzaju wypowiedzi szczególnie cenionej 
przez autora Mojego pozytywizmu (1993) i Mojej historii eseju (2013). Badacz, podejmując 
rozmaite zagadnienia z zakresu piśmiennictwa młodopolskiego, konsekwentnie zaznacza 
swój osobisty do nich stosunek, przy czym dominantę jego refleksji krytycznych stanowi 
dążenie do integracji poruszanych problemów, łączenie rodzimych zjawisk teraźniejszości 
z przeszłością i ukazywanie ich w sieci wzajemnych relacji z literaturą europejską. Szukanie 
paralel artystycznych znamienne jest zarówno dla Roku 1890 (skłonność ta zaznacza się już 
w pierwszych akapitach tekstu, odwołujących się do Czasu odnalezionego Marcela prousta), 
jak i w szkicu finalnym, Szerokie marginesy. O najpiękniejszych książkach Młodej Polski. 
W nim także Tomkowski sięga do twórczości prousta, tym razem do jego młodzieńczej, nie-
ukończonej powieści Jean Santeuil, by zacytować z niej fragment dotyczący uroków zewnętrz-
nego wyglądu książki oraz funkcji „wielkich marginesów”, po czym przytacza opinię Miriama 
– twórcy ekskluzywnej „chimery”, unikatowego dzieła sztuki edytorskiej – na temat pięknej 
książki, prezentującej harmonię słowa i obrazu, będącej efektem pracy zbiorowej: autora, 
ilustratora, typografa i drukarza. nawiązanie w obu szkicach do prousta stanowi efektowną 
klamrę myślową Szkiców młodopolskich, wskazującą na główny kierunek zainteresowań 
badacza oraz na jego preferencje estetyczne.

Wśród kilkunastu młodopolskich książek, których wytworną szatę Tomkowski omawia 
ze znawstwem, znajdują się m.in.: dwa wydania Poezji lucjana Rydla (1899, 1901) w opra-
wie graficznej Wyspiańskiego, stanowiące „arcydzieła secesyjnej sztuki wydawniczej” i „zwrot 
w grafice książkowej Młodej polski” (s. 247); Miłość jana Kasprowicza (1902) i Duma o het-
manie Stefana Żeromskiego (wyd. 3: 1909) z ozdobnymi winietami, inicjałami i ilustracjami 
edwarda Okunia; bibliofilska edycja Ech leśnych Żeromskiego (1905) oraz Legenda Młodej 
Polski Stanisława Brzozowskiego (1910) z wysmakowanymi okładkami jana Bukowskiego; 
wreszcie cenne przedsięwzięcie edytorskie, jakim są artykuły Miriama zebrane w tomie Pro 
Arte (1914), wydrukowane zróżnicowaną czcionką, odznaczające się „wersalikową” żywą 
paginą i szerokimi marginesami. Tomkowski nie poprzestaje na rejestrze „pięknych książek” 
Młodej polski 2, odbijających upodobania modernistów do wyszukanego wzornictwa, szcze-

2 Oczywiście, rejestr ten można by uzupełnić o wiele innych pozycji, np. o wydane w 1902 r. Utwory 
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gólną dbałość o wygląd estetyczny publikacji, odpowiednie współgranie typografii, zdobnic-
twa, ilustracji i słowa, ale wskazuje także rozwiązania graficznie mniej udane, w rodzaju 
tomiku poezji Maryli Wolskiej Z ogni kupalnych (1905), będącego efektem niezbyt fortunnej 
współpracy kilkorga artystów, czy ekscentrycznej powieści Marii jehanne Wielopolskiej 
Faunessy (1913) w „dziwacznej oprawie graficznej” (s. 254). Szkic Szerokie marginesy, w któ-
rym tytułowe określenie zostaje utożsamione z „ekwiwalentem ciszy” (s. 246), pozwalającej 
odbiorcy na odpoczynek albo zachęcającej do myślowego komentowania czytanego dzieła, 
potraktować można jako misternie zaplanowany przez autora zbioru moment intelektual-
nego wyciszenia po lekturze wcześniejszych tekstów, a zarazem jako zaproszenie do snucia 
dalszych refleksji na temat przedstawionych zjawisk literatury i sztuki przełomu wieków.

Rok 1890 i Szerokie marginesy stanowią solidne filary książki Tomkowskiego, na których 
opiera się zwarta konstrukcja tomu. Wyłania się z niego złożony obraz literatury młodopol-
skiej, obejmujący rozległe obszary piśmiennictwa (od krytyki literackiej – przez lirykę, powieść, 
nowelistykę – do felietonistyki i eseistyki) i ważne poznawczo zagadnienia badawcze, które, 
niczym kamyki w wielobarwnej mozaice, układają się w kunsztowną kompozycję. jak na 
strukturę wytwornej mozaiki przystało, poruszana tematyka jest różnorodna i wielokierun-
kowa. Badacz skupia się na analizie pojedynczych utworów – osobliwego wiersza, wybranej 
powieści czy eseju (są to: Ajaccio Bronisławy Ostrowskiej, Żywot i myśli Zygmunta Podfilip-
skiego józefa Weyssenhoffa, Wampir Władysława S. Reymonta, Fragment powieści Stani-
sława lacka i Dawni mistrze Kazimierza chłędowskiego) albo dokonuje oglądu większych 
całości, jak to ma miejsce w wypadku: interpretacji liryki Ostrowskiej, rozbioru wczesnej 
poezji Tadeusza Micińskiego, prezentacji grupy powieści ukazujących funkcjonowanie polskiej 
szkoły pod zaborami, charakterystyki twórczości nowelistycznej i felietonistycznej Tadeusza 
Rittnera, omówienia artykułów krytycznych Władysława jabłonowskiego oraz eseistyki 
Miriama i chłędowskiego. Szacunek budzi niezwykła erudycja historyka literatury, ambicja 
skomentowania nie tylko ściśle literackich zjawisk Młodej polski, ale także faktów kulturo-
wych, socjologicznych, edytorskich, a ponadto umiejętność budowania dramaturgii tekstu, 
utrzymującej uwagę czytelnika w stałym napięciu. z pewnością szkice pomieszczone w zbio-
rze dalekie są – by posłużyć się opinią samego Tomkowskiego, sformułowaną w kontekście 
eseistyki chłędowskiego – „od nudy, jaka wyziera z akademickich, naukowych do szpiku 
kości i pozbawionych cech indywidualnych elaboratów produkowanych do dziś przez zako-
chanych w sobie profesorów” (s. 219).

nie wszystkie wszakże kamyki w „mozaice młodopolskiej” Tomkowskiego są jednakowo 
wyszlifowane. O pewnej chropowatości można mówić w odniesieniu do szkicu poświęconego 
eseistyce Miriama, zatytułowanego Secesja i nieskończoność. Badacz, tropiąc zgodnie ze 
swym upodobaniem korespondencję myślową między przedstawicielami różnych generacji, 
zaczyna przekornie swój wywód o przesmyckim od... prusa – autora Emancypantek, w któ-
rym nieskończoność budzi lęk metafizyczny. Wątek ten jednak Tomkowski szybko porzuca 
i w dalszym ciągu rozważań nie decyduje się na głębszą paralelę, choć przecież można by ją 
przeprowadzić, sięgając np. do Snu prusa (1890) czy do jego niedokończonej powieści Tam 
(1898), opublikowanej przez Ignacego chrzanowskiego i zygmunta Szweykowskiego pod 
tytułem Nic nie ginie! Rozważania badacza koncentrują się na analizie tekstów krytyczno- 
literackich samego przesmyckiego, m.in. szkicu o poezji lamartine’a, rozprawy o Maeter-
lincku i artykułu Walka ze sztuką. Wykładana w nich kategoria nieskończoności urasta do 
rangi pojęcia filozoficznego, tożsamego z panteistyczną jednością oraz z istotą wielkiej 
twórczości (słynna metafora Miriama: „sztuka jako okno ku nieskończoności”). jeśli uwzględ-

dramatyczne l. Rydla (z rysunkami A. S. procajłowicza) i Legendy A. niemojewskiego (w oprawie 
graficznej S. dębickiego) czy też o opublikowany w 1910 r. tom Erotyków j. Weyssenhoffa (staran-
nie zilustrowany przez H. Weyssenhoffa, jego kuzyna).
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ni się tok i logikę wywodu, należałoby odwrócić kolejność określeń w tytule szkicu. Refleksje 
na temat secesji (terminu przez Miriama zresztą ostro krytykowanego) pojawiają się bowiem 
dopiero pod koniec tekstu, a ciekawe zestawienie nieskończoności z secesją – rozumianą 
szeroko, jako „propozycja w zakresie filozofii sztuki” (s. 44) – sformułowane jest jako złożony 
problem badawczy, który w krótkim szkicu może prowadzić jedynie do prowizorycznej kon-
kluzji o zbieżności koncepcji estetycznych przesmyckiego z myśleniem teoretyków secesji.

pewien niedosyt analityczny budzi też tekst Kwiaty życia i śmierci, prezentujący poezję 
Ostrowskiej. Rozpoczyna go ulubiona paralela pokoleniowa – tym razem partnerem artyst-
ki młodopolskiej staje się julian Tuwim jako autor Kwiatów polskich. Rozległa analiza 
motywiki kwiatowej w liryce Ostrowskiej obejmuje praktycznie całą jej twórczość, począwszy 
od debiutanckiego tomiku Opale, przez kulminacyjny cykl Woń kwiatów (ogłoszony w zbio-
rze Poezji z 1905 r.) i ostatni tom Aniołom dźwięku, skończywszy zaś na interpretacji wyda-
nego pośmiertnie wiersza *** [„nie! nie napiszę sonetu...”], w którym kwiaty stanowią „model 
kosmosu, klucz do tajemnic wszechświata” (s. 61). Tomkowski zauważa charakterystyczną 
ewolucję funkcjonowania kwietnego akcesorium w poezji autorki Woni kwiatów. najpierw 
kwiaty są tylko dekoracją dla baśniowych historii, następnie występują jako atrybut zaświa-
tów i pełnią funkcję łącznika ziemi z niebem, wreszcie przekształcają się w symbol afirmacji 
życia, a zarazem w ikonę śmierci. zawsze jednak tworzą jedność z człowiekiem, a ich najbar-
dziej charakterystyczną cechę stanowi zapach, będący podstawowym kodem komunikacji 
z homo sapiens. przekonania te zbliżają młodopolską poetkę do prozy jorisa-Karla Huysman-
sa i teorii Maeterlincka wykładanej w rozprawce Inteligencja kwiatów. Tomkowski, poszu-
kując europejskich kontekstów interpretacyjnych dla florystycznego uniwersum Ostrowskiej, 
wskazuje (oprócz Huysmansa i Maeterlincka) poezję Baudelaire’a i Villiersa de l’Isle-Adama 
oraz prozę prousta, a z twórców rodzimych – leśmiana i Micińskiego. zastanawiające wy-
daje się wszakże, dlaczego nie przywołuje słynnego wiersza Wincentego Koraba-Brzozow-
skiego Powinowactwo cieni i kwiatów o zmierzchu, którego wymowa (współistnienie życia 
i śmierci) jest przecież tak bliska myśleniu Ostrowskiej, czy twórczości poetyckiej Stépha- 
ne’a Mallarmégo (np. wiersza Kwiaty) i poezji Maeterlincka, zwłaszcza jego głośnej u schył-
ku XIX wieku Roślinności serca, gdzie kwiaty są figurami – podobnie jak u Ostrowskiej – 
tajemnicy kosmicznej, sygnałem obecności Transcendencji i gdzie tworzą ontologiczną jedność 
człowieka z wszechświatem. Badacz pomija też w swojej analizie kontekst religijny i malarski 
(np. obrazy A. Hérberta, j. Millais’go, j. Tooropa, O. Redona, p. gauguina, A. gual Queralta, 
A. Muchy, e. Burne’a-jonesa i d. g. Rossettiego), wzmiankuje jedynie o korespondencji z Olgą 
Boznańską. Uruchomienie tych kontekstów mogłoby wprowadzić korektury niektórych tez 
(np. w zestawieniu z wierszem Koraba-Brzozowskiego czy z malarstwem Muchy erotyczne 
nacechowanie lilii przestaje być oryginalnym pomysłem Ostrowskiej; także w religiach Bli-
skiego Wschodu kwiat ten ze względu na falliczny słupek i zapach kojarzono przecież z mi-
łością cielesną).

Ale już następny tekst Tomkowskiego, skupiony na analizie wyjątkowego sonetu Ostrow-
skiej Ajaccio, jest rewelacyjny 3. To kamyk w mozaice szczególnie starannie przez autora 
wyszlifowany! Szeroki kąt oglądu zjawiska przenikania się życia i śmierci w poezji Ostrowskiej, 
zastosowany w szkicu poprzednim, zamieniony tu zostaje na analizę problemu z bliska. choć 
wiersz Ajaccio stanowi część krótkiego cyklu Z wyspy słońca i śmierci (zamieszczonego 
w późnym zbiorze Z raptularza z 1917 r.), badacza w pierwszej kolejności interesuje ten 
utwór jako tekst autonomiczny. Interpretacja dokonana jest w sposób mistrzowski. Odsyła 
do tak ważnej w Młodej polsce korespondencji sztuk i wskazuje liczne podobieństwa między 
sonetem Ostrowskiej a obrazem Arnolda Böcklina Wyspa umarłych, czy właściwie kilkoma 

3 Szkic ten przedrukowano w wydanej niedawno książce zbiorowej Liryka Młodej Polski. Interpretacje 
(Red. B. M a z a n, K. B a d o w s k a. Łódź 2017).
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jego wersjami. Tomkowski wyłania centralny element obu dzieł: łódź z postacią żeglarza, 
płynącego ku śmierci lub symbolizującego samą śmierć, a następnie zmierza do wyjaśnienia 
nadrzędnej idei Ajaccio – wyobrażenia życia jako „śmierci doskonałości” (by posłużyć się 
znaną metaforą langego). dopiero w dalszej części wywodu sytuuje analizowany wiersz 
w kontekście trzech pozostałych sonetów. Interpretacja kontekstowa, przywołująca również 
moment historyczny (ostatni rok Wielkiej Wojny), prowadzi do zaskakującego wniosku, 
ujednoznaczniającego młodopolską mglistość semantyczną Ajaccio – żeglarz utożsamiony 
zostaje z polskim pielgrzymem, żołnierzem wędrującym ku ojczyźnie po to, by walczyć o jej 
wolność.

podobnie jak Ostrowska, bohaterem aż dwóch szkiców (Pieniądze i miłość oraz Miasto 
stojącego czasu) jest w recenzowanej książce Tadeusz Rittner. Badacz z powodzeniem rewi-
duje powszechną opinię, jakoby autor sztuki W małym domku był głównie dramaturgiem, 
prezentuje go bowiem, z jednej strony, jako dobrego nowelistę, z drugiej – jako utalentowa-
nego felietonistę. Spośród omówionych nowel galicyjskich Rittnera, które rozwijają wątek 
miłości i pieniędzy, warte szczególnego namysłu są trzy utwory: osadzona w atmosferze 
egzystencjalnego absurdu Przygoda panny Stasi, przedziwna makabreska Jour fix, rozgry-
wająca się wśród nieboszczyków wierzących w potęgę złotego cielca, oraz opowiadanie Ho-
munculus, otwierające nowe perspektywy narracyjne, budzące skojarzenie z „gombrowi-
czowską grą masek i pozorów” (s. 185). Rittner zaskakuje nowatorstwem także jako błysko-
tliwy reporter-eseista, przysyłający do rodzimych gazet korespondencje z Wiednia. 
Tomkowski ogranicza swoją kwerendę do trzech czasopism galicyjskich: „Życia”, „czasu” 
i „gazety lwowskiej”, dostrzegając, że tematem łączącym analizowane felietony jest prezen-
tacja stolicy nad dunajem, dokonywana, co ciekawe, z wyraźnego dystansu. punkt widzenia 
felietonisty wcielającego się w przybysza z zewnątrz powoduje, że bywa on miastem znudzo-
ny albo że potrafi z niego kpić. Wiedeń postrzega jako miejsce bez wątpienia wspaniałe, ale 
zarazem osobliwe, dziwaczne, pełne paradoksów (określa go mianem „dziecka linoskoczki 
i filozofa” ás. 189ñ). zauważając ciasne horyzonty wiedeńczyków, ich zamknięcie na innych, 
powierzchowność życia, preferowanie kiczu (sprowadzające się do epidemii tingel-tanglów 
i pism satyrycznych), a także konserwatyzm – nazywa Wiedeń lapidarnie „miastem stojące-
go czasu” (s. 187). Relacje Rittnera dotyczą wiedeńskiego stylu życia, pogody, malarstwa, 
teatru, muzyki, literatury, oglądanych galerii itd. i zazwyczaj ujawniają osobiste stanowisko 
korespondenta wobec opisywanych spraw. z zasady nie odnoszą się one do polityki. często 
przekształcają się w reportaż, uatrakcyjniany anegdotami i dowcipnymi dygresjami, czasem 
przybierają postać prozy poetyckiej (zwłaszcza wtedy, kiedy Rittner opisuje pasjonujące go 
wydarzenia, takie jak występy legendarnej Isadory duncan), a niejednokrotnie przeobraża-
ją się w esej. Otwartą konkluzję szkicu Miasto stojącego czasu stanowi pomysł zebrania 
korespondencji Rittnera w jeden „pasjonujący wiedeński esej” (s. 202), który mógłby kon-
kurować z analogiczną publikacją Hermanna Bahra.

poetyka i problematyka młodopolskiego pisarstwa eseistycznego okazuje się na tyle 
bliska Tomkowskiemu, że poświęca on jej jeszcze uwagę w trzech szkicach swego zbioru. 
Bohaterem pierwszego jest Władysław jabłonowski, dwóch pozostałych – Kazimierz chłę-
dowski. Tekst o jabłonowskim nie porywa jakimiś rewelacyjnymi spostrzeżeniami. Być może 
dlatego, że ten mało już znany krytyk młodopolski nie wywarł szczególnego wpływu na po-
kolenie swoich rówieśników, ani jako inspirator (jak Miriam czy przybyszewski), ani jako 
autor syntezy epoki (jak Feldman czy potocki), mimo że pisał sumienne prace krytyczne, był 
niezwykle oczytany i umiejętnie diagnozował intelektualny chaos europejskiej myśli i sztu-
ki schyłku XIX wieku. Bardziej niż twórczość literacka pociągała go – jako sympatyka naro-
dowej demokracji – działalność polityczna i publicystyka historyczno-polityczna, a jeśli już 
zajmował się literaturą, to badał ją z perspektywy historyka idei. Tomkowski zauważa pew-
ną sprzeczność w tekstach autora Dookoła Sfinksa, któremu jednocześnie zależało na roz-
biorze indywidualności pisarskiej (przy czym psychologia artysty była dlań znacznie ciekaw-

III.indd   242 2018-09-06   10:24:03



Recenzje I pRzeglądY 243

sza niż wartość estetyczna dzieła) i na ukazaniu jej jako wyrazu ducha zbiorowego. postrze-
ga krytyka przede wszystkim jako publicystę politycznego, nie mającego raczej „czasu ani 
odwagi, by uprawiać eseistykę literacką, w której dochodzą do głosu nie tylko wielkie pro-
blemy współczesności, ale także manifestuje się autorskie »ja«” (s. 214). zastanawia zatem 
druga część tytułu szkicu (Władysław Jabłonowski jako krytyk i eseista), stojąca w niejakiej 
opozycji do przywołanej konstatacji i do całości wywodu o jabłonowskim.

najmniejszych wątpliwości nie ma natomiast Tomkowski charakteryzując twórczość 
chłędowskiego, choć tytuł pierwszego szkicu jemu poświęconego sformułowany jest kokie-
teryjnie: Kazimierz Chłędowski – eseista czy gawędziarz? 4 Tekst obfituje w osobiste dygre-
sje badacza i zdradza wyraźną fascynację osobą podróżującego eseisty. Określanie go jako 
„gawędziarza” jest w przekonaniu Tomkowskiego deprecjonujące i nie licuje z rodzajem 
uprawianego przez niego pisarstwa, reprezentującego „starą szkołę humanistyki europej- 
skiej, w której ceniono wysoko zarówno biegłą znajomość najważniejszych języków euro- 
pejskich, jak i rozległe oczytanie w dziełach klasyków greckich i łacińskich” (s. 221). Broni 
go więc przed zarzutami powierzchowności, niekompetencji, kompilatorstwa, amatorszczy-
zny i sybarytyzmu, podkreśla zaś otwarcie na świat, samodzielność sądu, umiejętność 
obrony własnego zdania, wrażliwość na sztukę, zasadę łączenia historii ze współczesnością, 
pasje globtroterskie, idące w parze z profesjonalizmem prezentacji twórczości danego artysty, 
polegającym na konfrontacji wiedzy zdobytej w bibliotece z bezpośrednim doświadczeniem. 
Widzi w nim zatem nie plotkarskiego gawędziarza-dyletanta, ale jednego z najlepszych esei- 
stów przełomu XIX i XX wieku, mogącego z powodzeniem stawać w szranki z przedstawicie-
lami nowoczesnej (XX-wiecznej) eseistyki. Sąd ten rozwija badacz w szkicu Podróż do Flan-
drii, koncentrującym się na analizie wyjątkowego – na tle ówczesnej krytyki pozytywistycz-
nej – cyklu artykułów chłędowskiego Dawni mistrze 5, który często zestawia ze szkicami 
zbigniewa Herberta, zebranymi w tomach Barbarzyńca w ogrodzie i Martwa natura z wę-
dzidłem. zbiór Dawni mistrze, stanowiący niekonwencjonalną relację z podróży, wart jest 
przypomnienia, jak dowodzi Tomkowski, z kilku co najmniej powodów. po pierwsze, stano-
wi ciekawą próbę opisu historycznej Flandrii i jej największych miast (Brukseli, Brugii 
i gandawy), a ponadto – co ważniejsze – prezentuje słabo wówczas znaną sztukę Belgów 
i Holendrów. po drugie, dzieła, które chłędowski ogląda w brukselskiej galerii, omówione są 
z wielkim znawstwem – tematykę i technikę malarstwa flamandzkiego eseista wiąże z cha-
rakterem miejscowego pejzażu i architektury oraz z mentalnością tubylców. I po trzecie, 
malarstwo północy odkrywa, a także przybliża polskim odbiorcom wielki entuzjasta sztuki 
Italii, który opisując obrazy Flamandczyków, opowiada przy okazji dużo o sobie i swoich 
wrażeniach.

eseistyka przełomu XIX i XX wieku to nie jedyny krąg zainteresowań autora Szkiców 
młodopolskich. Była już mowa o poezji (interpretacja wierszy Ostrowskiej), której również 
dotyczy dawny tekst Tomkowskiego o kluczowych dla wczesnej twórczości Micińskiego dzie-
łach: tomie poetyckim W mroku gwiazd i poemacie Niedokonany 6. Badacz nazywa Miciń-
skiego poetą gnozis ze względu na: synkretyzm religijny, wybór drogi rozumu i wiedzy zamiast 

4 Szkic pojawił się w sieci w 2017 r. pod tytułem, który nie pozostawia żadnych wątpliwości: „W zi-
mie jeździć nie lubię”. O eseistyce Kazimierza Chłędowskiego. na stronie: http://www.polskacana-
da.com/kazimierz-chledowski-dawni-mistrze (dostęp: 15 XII 2017).

5 lektura tego trudno dostępnego tekstu (który ukazał się na łamach „przeglądu naukowego i lite-
rackiego”, dodatku do „gazety lwowskiej” á1886, nry 4–7ñ) możliwa jest dzięki wydaniu elektro-
nicznemu, opracowanemu przez J. T o m k o w s k i e g o  (Toronto 2017). do publikacji internetowej 
zostały dołączone reprodukcje opisanych obrazów, a ponadto trzy eseje Tomkowskiego: Podróż do 
Flandrii, „W zimie jeździć nie lubię”… i Flamandzka spiżarnia.

6 zob. przypis 1.
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ortodoksyjnej wiary, niekonwencjonalną chrystologię i koncepcję stworzenia oraz kontynua- 
cję tradycyjnych wątków gnostyckich, takich jak przekonanie o wpływie „ciemnej” strony 
ducha na świat materialny. W pierwszej kolejności pokazuje, na czym polega relacja czło-
wiek–szatan w poezji autora W mroku gwiazd, oraz wnikliwie charakteryzuje lucyfera jako 
byt „niedokonany”. następnie poddaje analizie koncepcje gnostyckie poety, przekonanego, 
że szatan jest postacią bardziej realną niż abstrakcyjny, tajemniczy Bóg, prowokującą czło-
wieka do formułowania pytań o logikę relacji między Ojcem a Synem. W końcu omawia 
główne różnice między chrystusem a szatanem, ale swój szkic zamyka przewrotną tezą 
o identyczności chrystusa i lucyfera (istotę obu stanowi cierpienie), wyczytaną między 
wierszami Niedokonanego.

Oprócz poezji i eseistyki wiele miejsca Tomkowski poświęca powieści przełomu wieków. 
Blok powieściowy otwiera przedruk tekstu Witraż z wampirem, opublikowanego w 1987 r. 
na łamach „Twórczości”, a napisanego wspólnie z ewą Ihnatowicz. Tytułowy witraż staje się 
tu pretekstem do mówienia zarówno o poetyce powieści Reymonta (jej budową rządzą: nie-
dopowiedzenia, fragmentaryczność, antynomie, wieloznaczność kreacji postaci itd.), jak 
i o problematyce, przybliżanej misternie w osobnych cząstkach – szkic, jak witraż, podzie-
lony jest na kilkanaście segmentów. Ostatni: Podpis pod witrażem, służy wskazaniu w kre-
acji głównego bohatera wątków autobiograficznych i podkreśleniu dwoistej natury Reymon-
ta, który, z jednej strony, był sceptykiem wierzącym w potęgę rozumu, z drugiej – entuzjastą 
mistyki, parapsychologii i wiedzy tajemnej.

Kolejne teksty przynoszą nie drukowane wcześniej propozycje interpretacji powieści 
młodopolskich. Szkic Jasne dni, szkolne czasy. W cieniu „Syzyfowych prac” podejmuje próbę 
syntetycznego ujęcia literackiego obrazu polskiej szkoły, która poddana nieustannej kon- 
troli ze strony zaborców była nieprzychylna zarówno uczniom, jak i nauczycielom, sprzyjała 
dewiacjom, depresjom, agresji, eliminacji jednostek słabych, utrudniała rozwój duchowy 
dziecka, ale była też miejscem, gdzie rodziła się uczniowska solidarność i budziła się pasja 
czytania książek. Utwory poddane przez badacza analizie (m.in. Nad poziomy Władysława 
Sabowskiego, Wspomnienia szkolne leonarda Sowińskiego, pierwszy tom Emancypantek 
prusa, Wspomnienia niebieskiego mundurka Wiktora gomulickiego), mimo iż pozostają 
„w cieniu” jedynego arcydzieła, za jakie Tomkowski słusznie uznaje Syzyfowe prace, „stano-
wią cenne dopełnienie powieści Żeromskiego i pogłębiają zaprezentowaną w niej przenikliwą 
diagnozę” (s. 145). Osobny szkic Tomkowski poświęca interpretacji powieści Weyssenhoffa 
Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, którą analizuje pod kątem oglądu „miejsc magicznych” 
na trasie licznych podróży tytułowego bohatera, uosabiającego typ wiecznego wędrowca. 
znajdują się wśród nich m.in.: paryż, Monte carlo, Berlin, salon, ulica paryska – przestrzenie 
otwarte, wprawiające sybarytę wojażującego po świecie w dobry nastrój. Weyssenhoff, zdaniem 
Tomkowskiego, trafnie uchwycił w swej debiutanckiej powieści istotę zachodniej cywilizacji 
oraz fundamentalne potrzeby współczesnego człowieka, takie jak głód informacji, chęć spraw-
nej i szybkiej komunikacji, bliskość centrów handlowych, niezbędność rozrywki i dobrej 
gastronomii oraz potrzebę nieustannej aktywności.

Blok powieściowy w Szkicach młodopolskich zamyka doskonała praca o nieukończonej 
powieści lacka o Wyspiańskim. zamyka, ale jednocześnie metaforycznie otwiera, zaprasza-
jąc do kontynuacji rozważań, ostatnie zdanie szkicu Don Kichote w Krakowie (będące zresz-
tą cytatem finalnej frazy utworu lacka) brzmi bowiem przewrotnie: „nie rozumiemy” (s. 174). 
lektura niespełna 40-stronicowego Fragmentu powieści. (O St. Wyspiańskim), opublikowa-
nego w 1908 r. na łamach Feldmanowskiej „Krytyki”, zmusza badacza do stawiania szeregu 
pytań, na które nie udziela on jednoznacznych odpowiedzi. związane są one z: całością 
kompozycji niedokończonego przez pisarza dzieła, czasem jego powstania (1903 czy 1907?), 
przynależnością gatunkową (powieść? esej? dramat? misterium?), wyłonieniem głównego 
bohatera (Wyspiański? młody chłopiec? don Kichote? Sanczo pansa?), wyjaśnieniem, kim 
właściwie jest w tekście umierający Wyspiański (rzeczywistym twórcą? duchowym przywód-
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cą społeczności krakowskiej? słowiańskim wodzem – Krakiem? bohaterem Legendy?), 
funkcją i znaczeniem listu pisanego przez don Kichote’a w finale powieści, wreszcie z osta-
tecznym rozwiązaniem dziejów don Kichote’a. pełna pasji badawczej analiza Fragmentu 
powieści lacka – uruchamiająca rozmaite paralele i konteksty literackie (twórczość cervan-
tesa, dramatopisarstwo autora Wesela, krytyka literacka lacka, listy Wyspiańskiego do 
lacka, Tako rzecze Zaratustra nietzschego itd.) – prowadzi do wniosku, że jej faktycznym 
bohaterem jest właśnie don Kichote, ale wniosek nie ma charakteru jednoznacznej konklu-
zji z powodu... enigmatyczności figury samego don Kichote’a. podobnie jak większość tekstów 
zamieszczonych w zbiorze, szkic o utworze lacka utrzymuje od początku do końca zacieka-
wienie odbiorcy, napisany jest lekkim, eseistycznym stylem, daje wyraz osobistym przemy-
śleniom badacza i dyskretnie ujawnia autorskie „ja”.

dodatkowy walor książki Tomkowskiego stanowią jej wysoki poziom edytorski (perfek-
cyjna redakcja i korekta tekstu) oraz dużo mówiąca okładka, na której wykorzystano zdjęcie 
znanego pastelu Stanisława Wyspiańskiego Caritas (Madonna z Dzieciątkiem). pewien man-
kament to nieco mylące odbiorcę sformułowanie ze skrzydełka okładki, sugerujące, że 
„ukrytym bohaterem zbioru” jest Wyspiański. W siedmiu szkicach (a to prawie połowa 
książki) nie ma o nim w ogóle mowy, w wielu zaś występuje on jedynie na zasadzie niezobo-
wiązującego przywołania.

Różnorodna i ciekawa tematyka Szkiców młodopolskich bez wątpienia zachęca do uważ-
nej lektury, umożliwia pogłębienie wiedzy o Młodej polsce, a przede wszystkim tworzy zaj-
mującą opowieść historyka literatury, będącą zapisem osobistego czytania tekstów kultury, 
indywidualnych przygód z książkami, czasopismami i obrazami, zapisem pełnym klasy, 
erudycji i finezji, w którym wyraźnie widać podmiotowe piętno, tak charakterystyczne dla 
refleksji krytycznych Tomkowskiego.

A b s t r a c t

gRAŻYnA legUTKO jan Kochanowski University, Kielce

On YOUng pOlAnd WITH HIgH QUAlITY, eRUdITIOn And FIneSSe

The review discusses jan Tomkowski’s Szkice młodopolskie (Sketches on Young Poland) (2016), a col-
lection of interesting literary-historical texts presenting various phenomena of literary life at the turn 
of the 19th and 20th c. The texts encompass wide areas of polish writing, from literary criticism, through 
lyric poetry, novel, short story to column articles and essays, as well as problems connected with the 
epoch periodization and book graphic art. 

dOI: 10.18318/pl.2018.3.16

MAgdAlenA ReMBOWSKA-pŁUcIennIK Instytut Badań literackich pAn, Warszawa

(peR)FORMAcYjne pROjeKTY

K o n r a d  n i c i ń s k i, W pOSzUKIWAnIU nOWegO czŁOWIeKA. TRzY pROjeKTY  
FORMAcYjne W KUlTURze pOlSKIej lAT 1905–1930. (Recenzenci: Andrzej Mencwel, 
lech Sokół). Warszawa 2016. Wydział polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 192.

projektowanie nowego człowieka jest nierzadko u swych podstaw skażone pychą lub nie 
zawsze uświadomionymi zapędami autorytarnymi, bez względu na to, czy wynika z umiło-
wania idei, czy ideologii. Motywacje do poszukiwań mogą być bardzo różne: najgroźniejsze 
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to te polityczne (jak homo sovieticus), światopoglądowe, religijne, artystyczne – ich wspólne 
źródło bije w uzmysłowionym poczuciu nieprzystawalności profilu duchowego społeczeństwa 
do zmienionych warunków kulturowych. chociaż postulaty odnowy wynikają z całkiem 
odmiennego nastawienia do zmian cywilizacyjnych (prezentują nastroje katastroficzne, re-
wolucyjne czy też wzmacniają wiarę w ogólny postęp ludzkości), to łączy je chęć dostosowa-
nia jednostki i zbiorowości do wymagań nowej – obecnej lub przewidywanej – rzeczywistości. 
Książka Konrada nicińskiego W poszukiwaniu nowego człowieka. Trzy projekty formacyjne 
w kulturze polskiej lat 1905–1930 umieszcza tytułowy wątek w szerokim kontekście euro-
pejskim, w którym zwłaszcza wpływy niemieckie bądź rosyjskie decydowały o specyfice 
polskich teorii na temat formacji duchowej współczesnych, a także przyszłych pokoleń. 
niciński omówił trzy koncepcje wychowania ku przyszłości oraz samodoskonalenia, wystę-
pujące w twórczości Tadeusza Micińskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza i Mieczysława 
limanowskiego. Wybrany okres przyniósł jedne z najgwałtowniejszych wstrząsów w historii: 
rewolucję 1905, rewolucję październikową i pierwszą wojnę światową, zatem popularność 
poszukiwań formacyjnych wynikała zarówno z lęku przed chaosem, jak też z wiary w po-
trzebę i możliwość odnowy społeczeństwa po katastrofie lub w jej obliczu. niciński przed-
stawił więc dyskusje, które nie były prowadzone na marginesach życia społeczno-kulturo-
wego (wśród edukatorów, społeczników, pedagogów), ale toczyły się na skrzyżowaniu naj-
rozmaitszych pól kulturowych i stanowiły wyrazisty, zróżnicowany i szeroki nurt w refleksji 
nad reformowaniem kultury europejskiej w czasach bardzo trudnych. znamienne, że autor 
pisze wprost o „wielkiej bani z projektami formacyjnymi, która rozbije się pod koniec wieku 
XIX nad całą europą” (s. 9), co nie tylko uzmysławia rangę tego typu piśmiennictwa, ale 
również ujawnia fakt, że temat ten nie stanowi często przywoływanego kontekstu w polskich 
badaniach nad literaturą przełomu wieków. jak przekonująco udowadnia niciński – nie-
słusznie. 

dużą zaletą rozprawy jest dobór postaci, których idee uznał autor za reprezentatywne 
dla polskich projektów formacyjnych pierwszego trzydziestolecia XX wieku: Micińskiego, 
Witkiewicza oraz limanowskiego. niciński zastosował swoisty koncept kompozycyjno-pro-
blemowy, czyniąc przedmiotem omówienia spuściznę trzech jakże różnych (artystycznie 
i osobowościowo), a związanych ze sobą myślicieli, którzy stworzyli holistyczne wizje kultu-
ry, oparte na szczególnej misji duchowej teatru. „Miciński był »guru« intelektualnym mło-
dego Witkiewicza i mistrzem limanowskiego. Ten ostatni z kolei był tutorem Stasia Witkie-
wicza, gdy ten był nastolatkiem” (s. 10). Splot biograficzny i pokrewieństwo zainteresowań 
wszystkich trzech bohaterów działalnością formacyjną pozwoliły autorowi rozprawy uczynić 
z ich wzajemnych relacji swoistą personalną soczewkę, skupiającą różne dziedziny twórczo-
ści, odmienne hierarchie wartości przypisywanych reformatorskim pomysłom, całkiem od-
rębne inspiracje dla zadania przeobrażenia życia indywidualnego i zbiorowego. Trwałym 
zwornikiem poglądów Micińskiego, Witkacego i limanowskiego na możliwość uformowania 
nowego człowieka okazała się jednak przede wszystkim wiara w siłę oddziaływania teatru. 
Teatru pojętego jako medium i jako laboratorium duchowe, które wyraźnie profiluje arty-
stycznie proces kształtowania nowego człowieka. nicińskiego interesuje bowiem także labo-
ratorium tekstowe jako środowisko powstawania projektów formacyjnych. Stąd widoczne 
nachylenie pracy ku refleksji nad ich literacką genezą i kształtem artystycznym, a nie nad 
zrealizowaniem pomysłów czy nad ich relacją z rzeczywistą praktyką pedagogiczną wybra-
nego okresu. W opinii autora zauważona „konstelacja biograficzna” umożliwia ponadto za-
stosowanie dialektycznego trybu w analizie rozwoju tych wizji: pisarstwo Micińskiego sta-
nowiłoby tezę, do której antytezą miałaby być filozofia Witkacego. W tym układzie funkcję 
syntezy ich idei spełniają działania teatralno-literackie limanowskiego, gdyż rzeczywiście 
nie tylko patronował on pracy wewnętrznej aktorów Reduty, ale i inspirował w tym zakresie 
największych ludzi teatru XX wieku (np. jerzego grotowskiego). przenosząc to potrójne 
zestawienie na sferę historii, można by powiedzieć, że publicystyka Micińskiego prezentuje 
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utopijną wersję projektów, twórczość Witkacego utrwala dystopijną de-formację, a pisarstwo 
krytyczne limanowskiego nastawione jest na praktykowanie wyidealizowanej, nierzadko 
zaprawionej mistyką koncepcji pedagogicznej.

Rozdział poświęcony dziełom artystycznym i publicystyce Micińskiego zaczyna się od 
przypomnienia głównych antynomii, które wypełniały jego antropologię literacką i wyzna-
czały najważniejsze kierunki interpretacji. pomiędzy biegunami przeciwstawnych pojęć (np. 
między figurami lucyfera i chrystusa, między znaczeniem pierwiastka ludzkiego a znacze-
niem pierwiastka boskiego, między fascynacją ewolucją a gloryfikowaniem rewolucji – na 
przemian) wskazuje niciński te powiązania myślowe, które w latach 1912–1913 ułożyły się 
w spójny projekt nowego człowieka. Autor rekonstruuje rozległe konteksty kulturowe po-
szukiwań europejskich, które miały wpływ na ukształtowanie się tej teorii, i są to wątki 
niezwykle interesujące. 

projekt Micińskiego został omówiony na tle bardzo szeroko zakrojonych koncepcji re-
formatorskich, obejmujących awangardowe prądy w muzyce, tańcu, teatrze, architekturze 
i myśli społecznej oraz społecznikowskiej. Ośrodkiem realizacji tych odnowicielskich kon-
cepcji było „idealne” miasto-ogród Hellerau pod dreznem. Budowane od podstaw dla robot-
ników i inżynierów tamtejszych fabryk, miało tworzyć od razu środowisko holistycznie od-
działujące na rozwój mieszkańca i umożliwiające jego harmonijne współistnienie z grupą 
ludzką i z przyrodą. niciński fascynująco przedstawia, jak w pracy założycieli miasta reali-
zowała się tęsknota do urzeczywistnienia utopii „miejsca szczęśliwego”: w projekcie prze-
strzeni miejskiej, w architekturze wnętrz i designie, w przyjętym systemie edukacji i promo-
waniu kultury, wreszcie w wizji stosunków społecznych. To tam znalazł swą siedzibę Insty-
tut dalcroze’a, czyli rewolucyjne studio nowoczesnego tańca i ruchu scenicznego, gdzie 
ćwiczenie cielesne miało służyć do wszechstronnego rozwoju fizyczno-duchowego, którego 
efektem ubocznym poniekąd była wartość estetyczna tańca. Autor pracy opisuje źródła fa-
scynacji Micińskiego tym systemem edukacji, dotyczącej nie tylko tancerzy, i wskazuje w jego 
publicystyce z lat 1912–1913 idee wiążące się z jego wyobraźnią antropologiczną. jest to 
przede wszystkim wiara w głębokie, niemal mistyczne i rytualne znaczenie indywidualnie 
i zbiorowo uprawianej kultury fizycznej (z naciskiem na człon „kultura”), która ma przyczy-
nić się do wszechstronnego duchowego odrodzenia człowieka. Stąd nawet relacja z igrzysk 
V Olimpiady w Sztokholmie jest poświęcona nie tyle sportowi wyczynowemu, ile prezentacji 
refleksji o modelowaniu człowieka przyszłości. W tym Miciński upatrywał szansy na znie-
sienie dualizmu ciała i ducha przenikającego myśl antropologiczną jego epoki 1. poszukiwał 
bowiem harmonii duchowego i cielesnego w różnych przejawach kultury tradycyjnej, formach 
misteryjnych czy pierwotnym ludowym poczuciu sakralnego porządku świata. doświadcze-
nie formacyjne wiązał z odnowieniem idei antycznej paidei, misteryjności teatru antycznego, 
jak i z przeżyciem epifanii – ale epifanii wynikłej z ucieleśnionego doświadczenia (działania 
teatralnego, budującego hart i wolę ćwiczenia fizycznego). 

niciński dostrzega wiele niuansów ideologicznych w ewolucji myślenia autora Bazilissy 
Teofanu – przede wszystkim punkty niebezpiecznego zbliżania się reformatorów społecznych 
i projektantów nowego człowieka do działań czy koncepcji totalitarnych, w których niepo-
strzeżenie kształcenie jednostki i społeczeństwa przeinacza się w prze-kształcenie, hodowlę, 
wykuwanie człowieka przyszłości. nieuchronnym kontekstem podskórnym tych rozlicznych 
programów są narodziny ideologii nacjonalistycznych i upolitycznienie/upaństwowienie 
edukacji bohatera przyszłych czasów. na horyzoncie czai się przecież szaleństwo eugeniki 2 

1 zob. M. S t a l a, Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele. Kraków 
1994. 

2 O zasięgu tego ruchu w międzywojennej europie traktują prace: „Blood and Homeland”: Eugenics 
and Racial Nationalism in Central and Southeast Europe, 1900–1940. ed. M. T u r d a, P. J. W e i n-
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oraz inżynierii dusz w wydaniu bolszewickim i hitlerowskim, leni Riefenstahl dokładnie za 
20 lat będzie filmowała w Zwycięstwie wiary (1933), a potem w Olimpiadzie (1936) pięknie 
ukształtowanych i precyzyjnie współdziałających adeptów totalitarnej edukacji. Tych przy-
kładów autor recenzowanej książki nie wprowadza (choć kontekst kulturowy nasuwa się 
z przemożną siłą), ale wypunktowuje (choć można mieć wrażenie, że zbyt omownie i powścią-
gliwie) drogi zbliżenia Micińskiego do nacjonalizmu oraz antysemityzmu. Kwestia niepodle-
głościowa, która stopniowo zdominowała tematykę wypowiedzi publicystycznych autora 
Nietoty, rozpoczęła serię licznych nawiązań do romantycznego mesjanizmu i stopniowo 
wyparła na dalszy plan tematykę formacyjną spod znaku Hellerau. Wówczas projekt nowe-
go człowieka uległ wypaczeniu w projekt nowego polaka, dając krytykom pisarza okazje do 
podobnych oskarżeń.

podsumowując dyskusję na temat rzeczywistych poglądów politycznych Micińskiego, 
ich niekonsekwencji, rozchwiania między sprzecznymi postulatami, autor pracy stara się 
osłabić rangę zarzutów przez uwypuklenie estetyzującego czy kulturowego charakteru jego 
wizji nowego porządku świata i porządku wychowania. Uważam tę powściągliwość w jedno-
znacznej ocenie moralnej i intelektualnej projektów formacyjnych za zdecydowanie niewy-
starczającą. pytanie o odpowiedzialność intelektualisty za owoce jego projektów, zwłaszcza 
w tak wrażliwej społecznie materii jak kształtowanie nowego człowieka, jest pytaniem o zna-
czeniu fundamentalnym. Tęsknota za posiadaniem siły sprawczej nad życiem indywidualnym 
i zbiorowym zawsze wkracza w sferę wolności i polityki, granice zaś między uszczęśliwianiem 
a przemocą mogą okazać się nader płynne. „Tekstowy” (pełen odniesień do filozofii i litera-
tury) charakter projektów Micińskiego przy podejmowaniu przezeń wątków antyżydowskich 
czy nacjonalistycznych traci na znaczeniu. Tym bardziej że autor omawianej pracy nie 
uwydatnia zanadto tych zjawisk, które wyrastając np. z silnej fascynacji cielesnością i spraw-
nością fizyczną, przerodziły się w ciągu następnego 10-lecia w narzędzia zagłady. Kontekst 
eugeniki, bardzo prężnie rozwijającej się na terenach polskich od XIX wieku i po odzyskaniu 
niepodległości, reprezentowanej przez polskie Towarzystwo eugeniczne, prasę naukową 3, 
w ogóle się w książce nie pojawia! A to też był projekt nowego człowieka, nowego narodu, 
nowej Rasy... 

Rozdział drugi rozprawy poświęcony jest rekonstrukcji myśli samokształceniowej w pi-
smach Witkacego – działaniom formacyjnym sportretowanym jako podwójnie złowroga siła 
nacisku na jednostkę. destrukcyjny wpływ na profil osobowościowy człowieka jemu współ-
czesnego, jak i na człowieka przyszłości, mają bowiem nie tylko edukacyjne zapędy nauczy-
cieli i instytucji szkolnictwa. ponad nimi zachodzi proces de-formacji człowieka przez histo-
rię: niszczącą rewolucję, zmierzch cywilizacji, kres indywidualności. niciński wprowadza do 
tradycyjnych badań nad historiozofią i biografią Witkacego (i do studiów nad nierozerwalnym 
ich splotem) ciekawy wątek zależności katastrofizmu antropologicznego od modelu ekspe-
rymentalnego kształcenia, jaki sam Witkiewicz za młodu odebrał. Ustalonych poglądów na 
temat filozofii Witkacego i jego wizji człowieka omawiana praca na pewno nie zmieni, na-
świetli wszakże pod nieco innym kątem dobrze przetarte ścieżki. Ten rozdział książki opiera 
się bowiem na odczytaniu teorii formacyjnych Witkiewicza-syna poprzez jego biografię, co 
samo w sobie nie pociąga jako działanie badawcze. ponieważ jednak autor Narkotyków 
czynił sam siebie przedmiotem eksperymentów, jak i podmiotem eksperymentującym, wy-

d l i n g. Budapest 2007. – Eugenika – biopolityka – państwo. Z historii europejskich ruchów euge-
nicznych w pierwszej połowie XX wieku. Red. M. g a w i n, K. U z a r c z y k. Warszawa 2010. –  
F. c a s s a t a, Building New Man: Eugenics, Racial Science and Genetics in Twentieth-Century 
Italy. Transl. e. O’ l o u g h l i n. Budapest 2011.

3 zob. M. g a w i n, Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego 1880–1953. War-
szawa 2003.
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korzystanie biografii pisarza zyskuje uzasadnienie. niciński jako klucz do zrozumienia au-
toformacyjnych działań Witkacego przyjął jego wyostrzoną świadomość zagrożeń historycz-
nych wyniesioną z osobistych doświadczeń oraz prywatną niekonwencjonalną ścieżkę 
edukacyjną, jaką ustalił synowi Witkiewicz-ojciec. Obie te siły kształtujące człowieka – hi-
storię i system pedagogiczny – postrzegał Witkacy jako domeny opresji. Autor pracy poka-
zuje jednak, jak ukrytym motywem dramatów i powieści oraz tekstów autobiograficznych 
Witkiewicza stała się ambiwalentna fascynacja formowaniem drugiego człowieka: negatyw-
nie ocenianym jako instytucjonalne narzędzie oraz z upodobaniem wykorzystywanym jako 
własny środek oddziaływania na innych (także manipulowania nimi czy prowokacji względem 
nich). Witkacy ukazany jest zresztą z obu perspektyw – jako buntownik przeciw modelowi 
kształcenia i formowania, jakiemu poddał go ojciec, oraz jako potencjalny mistrz wpływają-
cy na swoich uczniów. potencjalny, bo – jak pisze niciński – „gwiazdorska natura Witkiewi-
cza potrzebowała raczej dworzan niż uczniów” (s. 122).

ciekawe konteksty dla postawy Witkacego odnalazł niciński również w innych projektach 
formacyjnych, które zrodziły się pod wpływem odziaływania Witkiewicza-ojca i były rozwi-
jane w tym samym artystyczno-społecznikowskim środowisku zakopanego początku XX wie-
ku. znamiennym przykładem jest utopia edukacyjna Antoniego Buszka, wdrażającego 
ideały wychowania przez sztukę ku etyce w ramach warsztatów rzemieślniczych dla dziew-
cząt. do tego projektu Witkacy ustosunkowywał się niejednoznacznie – zarówno widząc jego 
skażenie idealizmem, jak i szanując tego projektu głęboko etyczne podstawy, oparte na 
systemie wychowania odebranym wspólnie pod okiem Witkiewicza starszego. To, co obydwu 
uczniom zostało jednak wpojone z sukcesem – to przekonanie o immanentnej etycznej war-
tości prawdziwej sztuki, także sztuki czystej. Ta idea oparła się synowskiemu buntowi. ni-
ciński wprowadza więc do swej analizy przeciwstawienie wychowania oraz edukacji – rze-
czywistej działalności formacyjnej, ukierunkowanej przede wszystkim na pracę nad postawą 
wewnętrzną adepta, jego wrażliwością etyczną. nie zawsze ta granica jest w omawianej 
książce jasno wytyczona. jednakże to, co cenne w tych rozważaniach, to wyeksponowanie 
w konstrukcji utworów Witkacego elementów wyraźnie powiązanych z ową opozycją. W ana-
lizie poetyki dramatów i powieści udało się nicińskiemu opisać i sfunkcjonalizować znacze-
nia układów personalnych zaprzeczających formowaniu, bo wdrażających wyniszczające 
osobowość uczonego metody t r e s o w a n i a, n a k a z y w a n i a  i  z a k a z y w a n i a. Takie 
znaczenie ma np. para postaci: ojciec–dziecko, element już dawno przez krytykę dostrzeżo-
nego zdeformowanego obrazu rodziny, ale równie dobrze wytłumaczalny jako autonomiczny 
składnik antropologii literackiej Witkacego. Motyw ten służy obnażeniu opresyjnej natury 
edukacji, pedagogiki, okazuje się uzurpowaniem władzy demiurgicznej wręcz, choć nie po-
twierdzonej żadnym pozytywnym efektem. Analiza dramatów opiera się więc przede wszyst-
kim na zgłębianiu konstrukcji bohaterów. ponadto niciński ciekawie przedstawia rozkład 
ról genderowych w tradycyjnym wychowaniu – gdzie przemoc ojcowska skorelowana jest 
z władzą, a zgubne oddziaływanie matki wiąże się z wynaturzoną i ośmieszoną „toksyczną” 
emocjonalnością. na klęski duchowe bohaterów Witkacego można spojrzeć pod innym kątem, 
gdy dostrzeże się ich genezę w chybionej edukacji, jaką odebrali w rodzinie i w instytucjach 
społecznych. Okaleczenie duchowe, brak autorytetów, poczucie zagubienia w rozpadającym 
się świecie mają, jak się okazuje, dość wyraźne systemowe przyczyny w jałowej edukacji. 
Autor omawianej książki rekonstruuje biograficzne tło takich literackich poglądów Witka-
cego, ujawniając, które z elementów jego antysystemowej edukacji domowej nie zostały 
poddane ostrej krytyce w twórczości artystycznej. co ciekawe, rozbudzenie wrażliwości 
(estetycznej i metafizycznej) przypisuje niciński właśnie efektom programu Stanisława Wit-
kiewicza, a więc oddziaływaniu wymykającemu się pedagogice, a zbliżającemu do ćwiczenia 
formacyjnego. podobnie systematyczność, rygor i samodyscyplina (także w ekscesach), 
oparte na umiłowaniu higieny fizycznej (coś, co u Witkacego może dziwić lub śmieszyć) 
okazują się pochodną idei wpajanych przez ojca.
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W rekonstrukcji poetyki dzieł Witkacego w świetle jego myśli formacyjnej niciński niemal 
pominął jednak aspekt kulturowego tła jego twórczości. po lekturze tej części można odnieść 
wrażenie, że antropologiczne przeczucia czy sądy pisarza tej miary zrodziły się zupełnie 
w oderwaniu od czysto artystycznych motywacji poszukiwania nowego człowieka i nowych 
form jego reprezentacji. Obserwujemy Witkacego jako zbuntowanego syna, całe życie bory-
kającego się z traumą odrzucanej ojcowskiej edukacji. jakiż to naiwnie okrojony wizerunek! 
gwałtowny rozwój awangardy w sztukach wizualnych i w literaturze, obserwowany też przez 
Witkacego w gorącym okresie jego pobytu w Rosji, opierał się przecież na immanentnej 
potrzebie odnowienia środków formalnych dla wyrażenia zupełnie nowych problemów cywi-
lizacyjnych i psychologicznych. Kontekstu samoświadomości artystycznej awangardzistów 
(zwłaszcza należących do młodszego niż Witkacy pokolenia, ale działających mniej więcej od 
połowy okresu, który interesuje nicińskiego) w omawianej pracy nie znajdziemy 4. podobnie 
daremnie szukać dla idei Witkacego tła rozbudowanych, wielonurtowych powiązań między 
środowiskiem literatów a grupami awangardowych malarzy czy teoretyków sztuki, entuzja-
stów nowych mediów i nowych form artystycznych (fotografia, kolaż, film). na darmo też 
szukać tu relacji artystycznych czy myślowych z Brunonem Schulzem, deborą Vogel... 
Witkiewicz sportretowany przez nicińskiego przynależy bardziej do grona pedagogów czy 
edukatorów krytycznie oceniających swą dziedzinę i poczynania jej reprezentantów, a przez 
przypadek ten spór wewnętrzny toczy się w dramatach, powieściach czy krytyce artystycz-
nej autora Pożegnania jesieni. jego działalność artystyczna zaś, niepostrzeżenie dla niciń-
skiego, ale dość wyraźnie dla czytelnika, nabiera obrachunkowego charakteru, myślowo 
ciąży bardziej ku doświadczonej przeszłości niż twórczej aktualności czy innowacyjności. 
nawet jeśli Nienasycenie zostaje nazwane „antyutopią futurologiczną” (s. 118), to Witkacy 
przypomina joachima von Bertranda z Lunatyków Hermanna Brocha, skarżącego się, iż 
„poczucie życia z reguły o jakieś pół wieku albo i cały wiek pozostaje w tyle za życiem rze-
czywistym” 5. 

Ostatni bohater książki nicińskiego to Mieczysław limanowski – tutor młodego Witkie-
wicza i zarazem człowiek będący pod przemożnym wpływem osobowości i myśli Micińskiego. 
Tym samym książka realizuje zgrabny zamysł koncepcyjno-kompozycyjny, omawiając trzech 
ludzi pióra związanych z teatrem, zafascynowanych doświadczeniem formacyjnym i kształ-
tujących swe koncepcje w bezpośredniej wzajemnej relacji. działalność teatralna limanow-
skiego (zarówno artykuły teoretyczne, krytyka teatralna, jaki i praca z zespołem aktorskim 
nad przygotowaniem i realizacją spektaklu) stanowi w omawianej rozprawie swoistą kulmi-
nację – przedstawia bowiem projekt wdrożony w życie, formujący rzeczywiście społeczność 
studia teatralnego Reduta. ze względu na rangę tej instytucji (edukacyjną, artystyczną, 
środowiskową) i z uwagi na ekscentryczność limanowskiego, skojarzoną z jego dużą aktyw-
nością, ta część pracy prezentuje się jako pasjonująca opowieść o nietuzinkowym, acz nie-
docenianym przewodniku duchowym. jak podsumowuje paradoksy tej postaci niciński: 
„Sens analiz limanowskiego docierał do aktorów niejako przy okazji, ich uwagę skupiała 
raczej dziwność ich przekazywania niż ich charakter. Tak więc »szalony szaman«, który mówi 
»stań się« – i rola się staje. nie nauczyciel, nie ktoś, kto formuje. Tak postrzegany był raczej 
Osterwa. Tymczasem najczęściej było raczej na odwrót” (s. 157).

Atutem zaprezentowanej tu historii limanowskiego jest usytuowanie jego koncepcji 
formacyjnej wobec wizji artystycznej i praktyki twórczej najważniejszych ludzi teatru pol-
skiego początku XX wieku, zwłaszcza po odzyskaniu niepodległości: wobec juliusza Oster-
wy, leona Schillera, w sporze z krytyką teatralną Antoniego Słonimskiego. Badacz odtwarza 

4 Wnikliwie rekonstruuje ten wątek A. W ó j t o w i c z  (Cogito i „sejsmograf podświadomości”. Proza 
Pierwszej Awangardy. lublin 2010).

5 H. B r o c h, Lunatycy. przeł. S. B ł a u t. Wrocław 1997, s. 63.
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także, w jaki sposób limanowski spożytkował i skodyfikował wpływy Micińskiego – wciela-
jąc w życie wzorce z Hellerau oraz przekonania autora Nietoty co do parareligijnych, miste-
ryjnych, rytualno-katartycznych źródeł i funkcji odradzającego się teatru narodowego. 
drobiazgowo rekonstruuje recepcję poglądów Micińskiego przez jego akolitę (na poziomie 
historii absorpcji pojęć, poprzez działalność na rzecz upowszechnienia zasad pedagogiki 
dalcroze’owskiej, poprzez propagowanie idei wspólnotowego przeżycia obrzędu, jakim miał 
być spektakl). Wskazuje także motywy i sposoby przekroczenia dziedzictwa nauczyciela, 
przede wszystkim w kierunku rzeczywistego doświadczenia mistycznego, w kierunku jed-
nostkowej epifanii cementującej wspólnotę. Tym samym odsłania ścieżki, które prowadziły 
do najbardziej fascynujących powojennych zjawisk w teatrze polskim: laboratorium, gar-
dzienic, cricot II. 

niciński opisuje indywidualną pracę limanowskiego z aktorami studia oraz wdrażane 
przez niego praktyki wspólnotowe, uwypuklając napięcia pomiędzy ideałami formatora, 
celami realizatora przedstawienia i ambicjami lub aspiracjami profesjonalnymi aktora. 
z nieukrywaną sympatią staje po stronie swojego bohatera, oddając mu to, czego nie otrzy-
mał on od swoich współczesnych, zrażonych do ekscentryka. Tłem dla opowieści o programie 
rozwoju indywidualnego i wspólnotowego, jaki popularyzował limanowski, jest historia 
narodzin i przenikania do polski wiedzy o metodzie Konstantina Stanisławskiego i najnow-
szych kierunkach w pracy z aktorem, które zrodziły się wówczas w Rosji. To drugi ukazany 
w książce kierunek inspiracji decydujący o teatrologicznym ruchu formacyjnym w polsce; 
geograficzne usytuowanie otwierało symbolicznie i realnie polskę na wpływy Hellerau oraz 
Moskwy, jako siedziby Moskiewskiego Teatru Artystycznego. podskórny nurt wywodu ni-
cińskiego stanowi historia wymiany doświadczeń i wiedzy, transfer idei kulturowych w na-
szej części europy, która u początku wieku kipiała od nowatorskich koncepcji artystycznych 
i naukowych, wstępnych pomysłów, eksperymentów myślowych. zbadanie dziejów rozmaitych 
przesunięć semantycznych, odkształceń idei zrodzonych w bliskim nam środowisku inte-
lektualnym europy Wschodniej, spowodowane ich wybiórczą, nierzadko dość powierzchow-
ną recepcją na zachodzie, to nadal projekt nie zakończony a fascynujący. cennych uwag 
na ten temat (choć niejako na marginesie głównych zainteresowań badacza) także dostarcza 
prezentowana rozprawa. 

W zakończeniu niciński ujawnia swój krytyczny stosunek do utożsamiania idei nowego 
człowieka z hasłami awangardy; odmawia słuszności takim poglądom i dodatkowo tłumaczy 
przesłanki niemal zupełnego pominięcia tego kontekstu w swoich rozważaniach. Uzasadnia 
tę kontrowersyjną decyzję niskim nasyceniem awangardowych projektów elementem forma-
cyjnym, który dla niego stanowi główny przedmiot zainteresowania. czyni to jednak w bar-
dzo ogólnikowy sposób i na tyle późno, by nawet w przychylnym tej interpretacji czytelniku 
wywołać wrażenie pośpiesznego tłumaczenia się z braku głębszej refleksji nad tym elemen-
tem. jeśli nowy człowiek niejedno miał oblicze (z czym, oczywiście, można się zgodzić), to 
z pewnością nie należy mu nakładać jednej maski. Autor stwierdza:

„jest on [tj. nowy człowiek awangardy] przede wszystkim faktem artystycznym. O moż-
liwych kształtach nowej sztuki dla nowego człowieka możemy rozprawiać nieskończenie; 
trudno jednak określić, czym miałaby być ontologia nowego człowieka awangardy, czy jaka 
myśl antropologiczna mu towarzyszy. pod tym względem wizja awangardowa jest niesamo-
dzielna, korzysta z rozmaitości istniejących systemów” (s. 178). 

zbyt łatwo przychodzi autorowi to uogólnienie, gdyż całkowicie pominął ważny aspekt 
antropologii literackiej: możliwość kodowania znaczeń antropologicznych i etycznych w sa-
mej sferze formy. Odpowiedzi na pytania, „co to znaczy być jednostką ludzką w danym 
momencie historii” lub „jaki jest nowy człowiek”, można udzielić także na podstawie analizy 
praktyk artystycznych, niekoniecznie tylko biorąc pod uwagę wypowiedzi okołoliterackie, 
metaliterackie czy światopogląd konkretnego pisarza. Wówczas sam tekst przekształca się 
w swoiste laboratorium pracy twórczej. To w tekście zachodzi proces poznania literackiego 
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i w nim upatrywać można ośrodka „awangardowego światopoglądu”, w którego istnienie 
niciński powątpiewa. deklarując na początku rozprawy zainteresowanie tekstową naturą 
omawianych projektów (która ma wytłumaczyć brak części dotyczącej pedagogiki janusza 
Korczaka), neguje zarazem możliwość ich literackiej proweniencji. Skupia się bowiem na 
programach formacyjnych literaturze „zadanych”, traktujących ją jako materiał ilustracyjny 
dla uprzednio powziętych idei. dlatego pewnie pomija zaistnienie bytu faktycznie wcześniej 
rzadko zauważalnego – realnego czytelnika współuczestniczącego w komunikacji artystycz-
nej. Tego czytelnika awangardowi pisarze starali się zaktywizować i włączyć nie tylko w sfe-
rę wewnętrznej budowy dzieła (tradycja pozwala na to dzięki licznym konwencjonalnym 
środkom: apostrofy, monolog kierowany do fikcyjnego lub realnego odbiorcy), ale i w proces 
operowania tekstem. laboratorium tekstowe uruchamia interakcję, a sam tekst literacki 
uwzględnia sytuację rzeczywistej lektury jako podstawowy warunek swego zaistnienia. 

„Hallo! Hallo!
czy mnie słyszycie? nie? nie szkodzi. I tak się zrozumiemy! A teraz zaczynamy! 
Ale w jakim momencie życia perdity rozpocząć tę powieść? powieść? powieść gdzie? 

dokąd?” 6

Szczególnie ciekawie rysują się te eksperymenty literackie, jeśli uzmysłowimy sobie, iż 
dzisiejsza literatura, np. w postaci hiperpowieści, realizuje podobne cele w multimedialnym 
środowisku internetu. W licznych działaniach formalnych przejawiał się ten sam impuls 
wręcz edukacyjny: przygotować odbiorcę do radykalnego odświeżenia sposobów percepcji 
sztuki, uczynić komplikację formalną ekwiwalentem doświadczenia współczesności – nie-
jednoznacznej, heterogenicznej, przekształcającej środowisko medialne i przestrzeń społecz-
ną. czytelnik ówczesny w znacznie większym stopniu myślał wizualnie, deskrypcja przed-
miotowa ustępować więc musiała wielokrotnie miejsca zgeometryzowanym wizjom kina 
abstrakcyjnego (a literaci chętnie podejmowali się współpracy z kinem 7), co zmieniało zasa-
dy konstrukcji opisu i postać gatunkową powieści. Odbiorca np. Psychoanalityka w podró-
ży (1929) mógł wybrać odpowiadające mu zakończenie, pisząc na... paryski adres Brzękow-
skiego. Brzękowski zresztą domagał się „sitwy z czytelnikiem” (w powieści 24 kochanków 
Perdity Loost, powstałej w roku 1939 8) jako modelu komunikacji mocno skracającej dystans. 
Taki projekt literackiego nowego człowieka nie opiera się zbyt mocno na założeniach etycz-
nych, które interesują nicińskiego – nie służył stworzeniu człowieka idealnego, ale zaledwie 
zaaklimatyzowanego w nowych procesach kulturowych. nie był narażony zatem na niebez-
pieczeństwo rozziewu między pięknem teorii a rozczarowaniem wynikłym z praktyki, czemu 
do pewnego stopnia podległy wszystkie stricte formacyjne teorie zaprezentowane w rozprawie 
W poszukiwaniu nowego człowieka. 

A b s t r a c t

MAgdAlenA ReMBOWSKA-pŁUcIennIK Institute of literary Research of the polish 
Academy of Sciences, Warsaw

(peR)FORMATIVe pROjecTS

The review presents the methodological assumptions and the scope of problems of Konrad niciński’s 
work W poszukiwaniu nowego człowieka. Trzy projekty formacyjne w kulturze polskiej lat 1905–1930 

6 J. B r z ę k o w s k i, 24 kochanków Perdity Loost. londyn 1961, s. 8. 
7 zob. A. W ó j t o w i c z, „Kino – choroba dnia dzisiejszego”. Powieść awangardowa i film. W zb.: 

Komunikowanie i komunikacja w Dwudziestoleciu międzywojennym. Red. K. S t ę p n i k, M. R a-
j e w s k i. lublin 2010. 

8 P. M a j e r s k i, Boczny tor awangardowego eksperymentu... (O powieściach J. Brzękowskiego). 
„Ruch literacki” 1999, nr 6. 
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(In Search of a New Man. Three Formative Projects of Polish Culture 1905–1930). The subject is not 
a frequently recalled research context for polish literature of the turn of the 19th and 20th c. which, as 
niciński convincingly proves, is unjustified. The value of the book also lies in the description of the 
problem in question as based on the examples of eminent and charismatic authors of the beginning of 
the 20th century, namely Witkacy, Tadeusz Miciński, and Mieczysław limanowski.

dOI:10.18318/pl.2018.3.17

WOjcIecH ŚMIejA Uniwersytet Śląski, Katowice

MeSjASz nA KOzeTce

p a w e ł  d y b e l, MeSjASz, KTÓRY OdSzedŁ. BRUnO ScHUlz I pSYcHOAnAlIzA. (Re-
cenzent: Andrzej zieniewicz). Kraków 2017. Towarzystwo Autorów i Wydawców prac nauko-
wych „Universitas”, ss. 506, 2 nlb.

1

„dzisiaj naturalnie możemy już tylko intuicyjnie wyobrazić sobie, na czym polegał dla józe-
fa niezwykły »metafizyczny« czas jazdy powozem przez równiny wokół drohobycza” (s. 456) 
– pisze paweł dybel w swojej obszernej monografii twórczości Brunona Schulza. nie jest to 
zdanie prawdziwe, jest to zdanie życzeniowe, które projektuje wyobrażenie na rzeczywistość. 
drohobycz leży u stóp Karpat, w mieście i okolicy poziomice może nie są gęste, ale są – trud-
no tam o równiny opisywane przez dybla. złapanie autora na tej drobnej, jakby nie powie-
dzieć, nieścisłości pozwala mi w syntetyczny sposób ująć moje wątpliwości związane z jego 
pracą o Schulzu: autor Mesjasza, który odszedł rzutuje trójwymiarową rzeczywistość na 
dwuwymiarowy arkusz mapy, a następnie traktuje ową mapę jak rzeczywistość geograficz-
ną. plany świata pozatekstowego, tekstu i interpretacji nachodzą na siebie, wybór zaś inter-
pretacyjnego języka psychoanalizy – mimo że sam wiele ujawnia – skrzętnie zakrywa własne 
ograniczenia.

czy chcę przez to powiedzieć, że monografia dybla jest zła, interpretacyjnie chybiona, 
niepotrzebna? Bynajmniej – przy wszystkich zastrzeżeniach, które tu sygnalizuję, a dalej 
rozwijam, przy wszystkich uzupełnieniach, które postaram się w tej polemicznej recenzji 
poczynić, uważam książkę za wybitną i wieńczącą pewną – niezwykle istotną – tradycję in-
terpretacyjną schulzologii. potraktowana jako odwzorowanie kartograficzne, może nas za-
prowadzić w wiele ustronnych miejsc schulzowskiego uniwersum, uznana jednak za tożsa-
mą ze wspomnianym terytorium, skaże nas na podróż imaginacyjną, podróż palcem po 
mapie. 

pisząc o Mesjaszu, nie powinno się zapominać, że stanowi on kolejny tom imponujące-
go przedsięwzięcia badawczego, jakim są „dzieje psychoanalizy w polsce”. po wieloautorskich 
monografiach historycznych 1, po diagnozach „polskiej pozycji depresyjnej” autorstwa Szy-
mona Wróbla otrzymujemy następną pracę, w której dokonuje się nobilitacja artysty z dro-
hobycza jako klasyka w dziedzinie psychoanalizy. Schulz jednak, mimo że psychoanalizą 
głęboko zainteresowany (dowód stanowi choćby wymiana listów ze Stefanem Szumanem), 
psychoanalitykiem nie był i nie może za takiego uchodzić. Tym, co – jak sądzę – umożliwia 

1 zob. np. Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900–1918. 
Wybór tekstów. Wstęp, biogramy B. d o b r o c z y ń s k i. Wybór, układ, biogramy P. d y b e l. przeł. 
J. g ó r n y  [i in.]. Kraków 2016.
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dyblowi włączenie go w historię psychoanalizy na ziemiach polskich, jest generyczny cha-
rakter jego dzieł, które – od czasów Henry’ego Węgrockiego 2 – kusiły badaczy zainspirowanych 
psychoanalizą i przyczyniły się do powstania niezwykle produktywnych serii tekstów czer-
piących z niej lub wprost w niej osadzonych. Inna sprawa, że nic nie stoi na przeszkodzie, 
by uznać, że pisarska wyobraźnia Schulza nie była tworem samorodnym, lecz ukształtowa-
nym pod wpływem swego rodzaju świadomości psychoanalitycznej (w Wiedniu Schulz prze-
bywał, mieszkając o kilka minut od gabinetu Freuda! 3, łącznie prawie 3 lata i pobyt ten 
w znacznym stopniu ukształtował jego wrażliwość 4). nieco podobną sytuację w odniesieniu 
do Schulzowskiego masochizmu opisał piotr jakub Wąsowski, przypominając, że pod koniec 
XIX stulecia masochista stał się – po foucaultowsku – „gatunkiem” odmieńca 5. jako taki 
był zachęcany do eksplorowania swojej tożsamości: „Masochiści dziewiętnastowieczni za-
częli konstruować swoje tożsamości za pomocą pojęć stworzonych przez Kraffta-ebinga” 6. 
Innymi słowy: nie da się oddzielić perwersji od wiedzy o perwersji 7, tak jak nie można od-
dzielić wyobraźni od wiedzy o wyobraźni...

Status psychoanalizy w polsce jest bardzo wątpliwy. z jednej strony, ma ona bogatą 
tradycję, której redagowana przez dybla seria stanowi dowód i ukoronowanie; z drugiej 
strony wszakże, jej istnienie ciągle okazuje się dezawuowane, wartość negowana, użyteczność 
wyśmiewana, moc eksplikacyjna odrzucana. Mówiąc o Schulzu tak, jak mówi, dybel wyda-
je się podwójnie związany: po pierwsze, zamknięty jest w zasadniczo konserwatywnym ob-
rębie myślenia Freuda i (w mniejszym stopniu) lacana; po drugie, to konserwatywne za-
mknięcie, wybór języka interpretacji i idąca w ślad za nimi koncepcja podmiotu pisarskiego 
jako zdecydowanie utożsamianego z instancją autorską (stykamy się tu ze „zdegradowanym 
substytutem samego siebie” ás. 31ñ) są problematyczne, co badacz sam sobie uświadamia: 
„Wiem, że głosząc podobne herezje na temat twórczości Schulza, narażam się na to, iż przez 
wielu zostanę wyklęty, niektórzy zaś zapewne będą chcieli spalić mnie na stosie. ponieważ 
w tej sytuacji nie mam nic do stracenia, powiem jeszcze jedną herezję. najgorszą z możliwych” 
(s. 32). najgorszą herezję dybla stanowi zanegowanie wartości Mityzacji rzeczywistości i wy-
wodzonej z niej Schulzowskiej filozofii słowa jako nieciekawej i wtórnej (wierzę wszakoż, że 
ekskomunika, stos ani więzienie mu za to nie grożą). Według badacza „mamy tu do czynie-
nia jedynie z bezwiedną kopią [...]”, która „Sytuuje się między innymi w ramach zapocząt-
kowanej już w XIX wieku w niemieckim romantyzmie i idealizmie tradycji »filozofii języka«, 
reprezentowanej przez twórców takich, jak johann gottfried Herder, Wilhelm von Humboldt 
czy johann georg Hamann” (s. 32). W związku z tym „Krytycy [...], którzy piszą z taką aten-
cją o Schulza koncepcji poetyckiego słowa i mitu oraz wyciągają z tego dalekosiężne konse-

2 H. j. W ę g r o c k i, Motywy masochistyczne w prozie i rysunkach Brunona Schulza. przeł. K. K a-
s z o r e k. „Schulz/Forum” nr 7 (2016).

3 Informację tę podaję za: S. R o s i e k, Odcięcie. Siedem fragmentów. jw., s. 47.
4 O związkach Schulza z Wiedniem pisze P. c a n e p p e l e  w szkicu Bruno Schulz w Wiedniu (w zb.: 

W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci. Red.  
M. K i t o w s k a - Ł y s i a k, W. p a n a s. lublin 2003 áprzeł. K. S o b c z y ń s k iñ).

5 P. J. W ą s o w s k i, Powrotne przyjemności psiogłowców. Masochizm w twórczości Brunona Schulza. 
W zb.: Schulz. Między mitem a filozofią. Red. J. M i c h a l i k, P. B u r s z t y k a. gdańsk 2014, 
s. 237. znakomitą analizę tego dyskursywnego wynalezienia nowej tożsamości przynosi szkic  
R. T o b i n a  Masochism and Identity (w zb.: One Hundred Years of Masochism: Literary Texts, 
Social and Cultural Contexts. ed. M. C. F i n k e, C. n i e k e r k. Amsterdam–Atlanta, ga., 2000). 
Autor przypomina, że słynnym seksuologom epoki (Richardowi von Krafft-ebingowi czy Have- 
lockowi ellisowi) zarzucano, iż pacjenci masochiści nie tyle opowiadają swoje przeżycia, ile fabry-
kują je, by wypełnić treścią założony przez badaczy model. zob. T o b i n, op. cit., s. 47.

6 W ą s o w s k i, op. cit., s. 239.
7 zob. ibidem, s. 240.
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kwencje w swoich interpretacjach tej twórczości, wychodzą od bodaj najmniej oryginalnego 
jej fragmentu” (s. 33). Właściwym źródłem twórczości jest „mitologia wyprowadzana z wnę-
trza ciała, która będzie się rodzić w jego kipiącej krwi” (s. 35). pozycja dybla określona zo-
staje zatem jasno – przeciw Władysławowi panasowi, Michałowi pawłowi Markowskiemu, 
Włodzimierzowi Boleckiemu. Autorowi Mesjasza bliżej natomiast do jana gondowicza, 
a nawet do Artura Sandauera. 

przyznam, że propozycja dybla jest dla mnie kusząca, zgodna z moim sposobem myśle-
nia i, co tu dużo mówić, ożywcza, kiedy np. dybel konstatuje w jej strukturze fundamental-
ną rolę fetyszyzmu: „W świecie Schulza, inaczej niż u Freuda, herezja nie emancypuje i nie 
uzdrawia, ale wymaga ofiary. [...] jedynym środkiem obrony przed bankrutującą rzeczywi-
stością jawy pozostaje ironia i parodia, w której wszystko staje się kopią samego siebie, fe-
tyszem” (s. 42–43). To prawda, iż Schulz, jakże sensualny, niepomiernie zdziwiłby się, czy-
tając wiele spośród uczonych rozpraw sobie poświęconych, toteż przywrócenie proporcji, 
jakie zaleca dybel, z pewnością jest wartościowe. Mam wrażenie jednak, że metodologiczna 
propozycja – przy całej swojej słuszności – w kilku przynajmniej miejscach powinna wzbudzić 
nasze wątpliwości. pisząc tę polemiczną recenzję, skupię się na nich, uprzedziwszy czytel-
nika: w moim wywodzie koncentruję się na tym, co dla mnie wątpliwe. znakomite stronice 
omawianej książki bronią się same i z pewnością mnogość odwołań oraz debat schulzolo-
gicznych potwierdzi wartość pracy dybla i jego ustaleń. 

Mimo że przestrzega on przed popadaniem interpretacji psychoanalitycznej w „prosty 
schemat »zastosowywania« tej teorii do literatury, czyli interpretowania jej wyłącznie w opar-
ciu o poszczególne twierdzenia i wglądy tej teorii” („prowadzi to [...] do interpretacyjnych 
schematyzmów i uproszczeń”) (s. 13), to sam jest na nie narażony. W realizacji przypomina 
to münchhausenowskie wyciąganie się za włosy z bagna. Widać to wyraźnie w kluczowym 
dla kompozycji rozprawy rozdziale poświęconym masochizmowi. Badacz wiedzę o Schulzu 
czerpie z jego dzieła, a potem „preparat z autora” służy mu do objaśniania owego dzieła. 
W myśl tej interpretacji, kiedy Schulz wytwarza sobie karzące go kobiety zastępujące ojca 
w jego kulturowej roli, w opowiadaniach odbija to relacje rodzinne w domu artysty. Tak 
musiało być w rzeczywistości, twierdzi dybel, bo tak to zostało opisane, a skoro tak zostało 
opisane, to tak musiało być w rzeczywistości. Inny przykład interpretacyjnego nadużycia 
stanowi analiza słynnych listów wymienianych przez Schulza i gombrowicza. dybel doko-
nuje parafrazy każdego niemal akapitu owych listów, wprowadzając kategorie, którymi sam 
się posługuje i, traktując je jako manifest twórczy, „wyrównuje horyzont” tej korespondencji, 
podobnie jak wyrównał pejzaż drohobycki. Odbywa się to przez utożsamienie ról Schulza – 
autora listu, Schulza – pisarza i Schulza – człowieka. Adekwatnego głosu o mocy ostatecznej 
eksplikacji udziela im sam badacz, gdy mówi jako quasi-Schulz: „W istocie bowiem w moim 
pisarstwie stawiam nie na masochizm, lecz na wyższy, znacznie lepiej rozwinięty system 
intelektu, pragnąc »zhumanizować« wszystko to, co we mnie i w innych biologiczno-płciowe. 
pragnę w ten sposób osiągnąć jedność mojej tożsamości, przezwyciężając wszelkie pęknięcia 
i konflikty w jej obrębie” (s. 182). Tak powstaje dwustopniowa interpretacja: wpierw para-
fraza będąca sama w sobie interpretacją, a potem właściwa interpretacja, której obiekt 
stanowi nie tyle sama korespondencja pisarzy, ile jej parafraza: retorycznie to bardzo sku-
teczne, interpretacyjnie – co najmniej ryzykowne.

Skutkiem założonej metody wydaje się to, że badacz nie jest jednak nigdy pewien rela-
cji między tekstem a rzeczywistością, nie wie, gdzie przebiega między nimi granica, i raz 
potrafi stwierdzić, iż „Mityzacja rzeczywistości dokonuje się tu wyłącznie w wyobraźni arty-
sty i nie ma żadnego przełożenia na świat realny. Oba te światy dzieli od siebie przepaść” 
(s. 18), by dalej orzec, iż „studiując wnikliwie rysunki Schulza i wczytując się [...] w jego 
prozę, możemy dowiedzieć się wiele o jego indywidualnych skłonnościach masochistycznych, 
jak też w ogóle o nim samym” (s. 105).

Źródłowa niemożność ustanowienia granic między biografią, tekstem a interpretacją 
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skutkuje kolejnymi aporiami. Oto w rzeczywistości otaczającej Schulza kobiety są falliczne, 
takie są także bohaterki jego tekstów, które „z kobietami sadystkami z rysunków dzielą [...] 
bosko-władczą posturę i »falliczną« samowystarczalność. Tyle że każda z nich reprezentuje 
jakby odmienną wersję owej »falliczności«” (s. 205). A jednak w interpretacji ta falliczność 
staje się wielce problematyczna: „Kobiece prawo, które zjawia się w miejsce prawa Ojca, jest 
prawem pozornym. To prawo, które tylko udaje prawo. Ale nie dlatego, że jest ono stano-
wione przez kobiety, lecz dlatego, że zostało im nadane, ba – wręcz narzucone siłą, przez 
masochistyczny podmiot męski” (s. 150). czy zatem kobiety są falliczne niejako esencjonal-
nie, czy takimi czyni je spojrzenie męskie mające moc nadawania fallicznej władzy wedle 
własnego uznania?

Wszystkie wątpliwości tu sformułowane tkwią w pierwotnej negacji roli języka, a co za 
tym idzie: negacji autonomiczności i specyfiki dzieła literackiego jako tworu językowego. 
zapomnienie o nim (trudno mi orzec, czy istnieje tu związek z deprecjacją „filozofii języka” 
Schulza – intuicja mówi mi, że tak) lub właściwie zanegowanie jego znaczenia sprawia, że 
badaczowi zdarza się popadanie w solipsyzm interpretacyjny i uleganie swoistemu myśleniu 
życzeniowemu, w którym okolica drohobycza, choć pagórkowata, staje się równiną. Inną 
konsekwencją tej linii myślenia jest usytuowanie Freuda w roli Ojca ustanawiającego prawo, 
ale także Ojca kastrującego. język, którego dyblowi dostarczył, ustanowił nieprzekraczalne 
prawa interpretacji. jeśli „syn” dybel poszerza je, to tylko o tyle, o ile jest to możliwe w in-
tuicyjnie przezeń wyczuwanej przestrzeni. nie wolno mu jednak w żaden sposób wyjść poza 
nie. da się to też ująć mniej metaforycznie: rozprawa dybla uwięziona jest w ramach wy-
dawniczych serii, w której się ukazała. Mam wrażenie, że uwolnienie jej z tych ram pozwo-
liłoby autorowi podjąć próbę rozpoznania ograniczeń własnego języka interpretacyjnego. nie 
po to, oczywiście, by go zanegować, lecz po to, by posługiwać się nim z większą precyzją.

2

Autor Mesjasza upiera się przy wyjątkowości doświadczenia Schulza, równocześnie neguje 
wyjątkowość jego filozofii języka. przystępując do pozytywnego aspektu polemiki, zechcę 
dowieść czegoś odwrotnego: że doświadczenie Schulza wcale nie było szczególne, natomiast 
jego filozofia języka była. jej wyjątkowość wszak leży nie tam, gdzie się ją zazwyczaj lokuje 
(tu zgadzam się z dyblem, iż nie o mityzację rzeczywistości chodzi), lecz w zupełnie innym 
miejscu – w masochizmie 8.

dybel przywołuje pracę The Idea of Galicia. History and Fantasy in Habsburg Political 
Culture larry’ego Wolffa. W jednym z rozdziałów tej pracy amerykański badacz rekonstruuje 
galicyjskie dzieciństwo leopolda von Sachera-Masocha. Stawia przy tym tezę, że obrazy 
przemocy feudalnej, przemocy rewolucyjnej i kontrprzemocy policyjnej uformowały wyobraź-
nię przyszłego autora Wenus w futrze. Śledztwo Wolffa historyzuje tożsamość masochisty 
i uzupełnia eksplikacje freudyzmu o ważny, lokalny – a jako że ojciec Masocha był szefem 
lwowskiej policji – również kontekst rodzinny. nadaje masochiście i jego tekstowi sygnaturę, 
w (pozornie przynajmniej) podobny sposób do dybla uznającego, iż „wbrew Barthes’owi i jego 
następcom nigdy nie jest tak, że autor umiera całkowicie w tekście. A jeśli nawet tak nam 
się wydaje, jest to śmierć nie do końca. coś z niego jako »żywego« indywiduum o określonej 
osobowości zawsze w tekście się zapisuje, jest w nim namacalnie wyczuwalne” (s. 111). 

W pełni zgadzam się tu z dyblem, który szuka tego życia w masochizmie, a ściślej mó-
wiąc: w marginalnej formie męskości: męskości masochistycznej. podkreślam tę męskość 
nieprzypadkowo – wszak „»żywe« indywiduum [...] namacalnie wyczuwalne” ma płeć, ma, 

8 W tym wywodzie powtarzam niektóre z tez zawartych w mojej książce Hegemonia i trauma. Litera-
tura wobec dominujących fikcji męskości (Warszawa 2017).
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excusez le mot: „gender”. W całej pracy dybla natykamy się często na uwagi o męskości 
masochistycznej: dowiadujemy się, że świat dominacji jahwe i jego reprezentantów rozpadł 
się (s. 20). czytamy o: dążeniu do „zanegowania własnej męskości” (s. 46–47), symbolicznym 
akcie wyrzeczenia się własnej męskości, który przybiera postać aktu samokastracji (s. 48), 
problemach z odnalezieniem się w męskiej roli (s. 51), melancholii po utracie męskości (s. 79), 
„Męskim masochizmie jako akcie konwulsji kultury” (s. 155), męskim świecie w stanie re-
gresu i zaniku (s. 219), kryzysie tradycyjnej męskiej tożsamości (s. 224). psychoanalityczne 
zaplecze teoretyczne pozwala dyblowi dostrzec wszystkie te zjawiska kryzysu, rozpadu, 
melancholii, samoponiżenia, negacji, ale autor nie dokonuje przekroczenia owego horyzon-
tu wyobrażeń i nie pyta o kształt gender Schulza, a przecież odpowiedź dotycząca gender 
jest kluczowa, gdy szukamy „»żywego« indywiduum o określonej osobowości”. 

Kaja Silverman na marginesach swojej pracy o podmiotowości męskiej zwraca uwagę, 
że identyfikacja męskości z władzą bywa osłabiana wśród grup „upośledzonych” w związku 
z dostępem do symbolicznego uniwersum dominacji męskiej: „Identyfikacja męskiego pod-
miotu z władzą i uprzywilejowaniem zagrożona jest z wielu stron. zagraża jej przede wszyst-
kim prawo języka, na które żaden w pełni ukonstytuowany podmiot nie jest odporny. 
projekcja stanowi słabą barierę przeciw temu prawu, gdyż to, co zostało gwałtownie odrzu-
cone, wciąż będzie zagrażać z zewnątrz. doświadczenia opresji w odniesieniu do klasy, rasy, 
kategorii etnicznych, wieku i innych ideologicznie określonych »upośledzeń« mogą stanowić 
główną przeszkodę na drodze identyfikacji fallicznej lub też ujawniać męskość jako maska-
radę” 9. 

Schulz jako Żyd należał do takiej właśnie – „upośledzonej” – grupy („Antysemityzm [...] 
musiał i jemu już przed wojną dać się we znaki” 10).

daniel Boyarin w pracy Unheroic Conduct. The Rise of Heterosexuality and the Invention 
of the Jewish Man, która jest poświęcona męskości żydowskiej, uważa, że „miękka” jej forma 
nie jest wynalazkiem XIX-wiecznego antysemityzmu, ale inherentną, choć na pierwszy rzut 
oka niewidoczną, częścią kultury judaizmu. Według badacza źródeł „miękkiej” męskości 
żydowskiej trzeba szukać w czasach, gdy zderzyła się ona z imperialnym projektem męsko-
ści rzymskiej: „Żydowska społeczność potrzebowała wyobrażenia, przeciw któremu mogłaby 
się definiować. Wynaleziono – hipermęskiego – »goja« jako taki przeciwmodel, jako odwróce-
nie jego społecznych norm [...]. Taka forma żydowskiego stereotypizowania nieżydowskiego 
Innego miała ogromną trwałość historyczną. Być może, emblematyczny dla tej relacji jest 
fakt, że we wczesnonowożytnej europie mały palec nazywano »żydem«, podczas gdy w jidysz 
kciuk nazywano »gojem«. 

Innymi słowy, miast myśleć o stereotypie jako jednokierunkowym procesie dominacji, 
powinniśmy rozważać złożoność wzajemnych relacji. przednowoczesna kultura żydowska 
przedstawiała żydowski męski ideał jako postać sfeminizowaną za pomocą różnych środków 
dyskursywnych. nie było jednak w tej reprezentacji żadnego śladu zinternalizowanej pogar-
dy albo niechęci. przeciwnie, taki sposób tworzenia płci kulturowej pozwalał kulturze ży-
dowskiej zachować swą tożsamość w obcym otoczeniu. jeśli cokolwiek wywoływało problem 

  9 K. S i l v e r m a n, Male Subjectivity at the Margins. new York – london 1992, s. 47. 
10 Słownik schulzowski. Oprac., red. W. B o l e c k i, J. j a r z ę b s k i, S. R o s i e k. Wyd. 2. gdańsk 

2006, s. 23. Takie samo źródło zapewnia, że drohobycz był miastem względnie spokojnym i wie-
lokulturowym, lecz nie oznacza to bynajmniej, że i w nim samym nie zdarzały się antysemickie 
incydenty. jeden z nich przypomina J. g o n d o w i c z  w rozdziale swojej książki zatytułowanym 
Tuwimowskie cynamony (w: Trans-Autentyk. Nie-czyste formy Brunona Schulza. Warszawa 2014). 
ponadto należy zauważyć, iż Schulz musiał zetknąć się z bardzo żywiołowym antysemityzmem 
austriackim. Wiedeń przełomu wieków był miastem, gdzie nastawienie antysemickie było niezwy-
kle silne, a pełniący urząd burmistrza w latach 1897–1910 K. lueger niejako jeszcze je legitymi-
zował, sprawiając, że na stałe zagościł w politycznej przestrzeni Wiednia i cK Monarchii. 
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i przysparzało bólu żydowskiej (męskiej) tożsamości, to był to późnodziewiętnastowieczny 
proces emancypacji” 11.

Fallus, którego uniwersalność panowania głosi Freudowska i lacanowska psychoana-
liza, w istocie wcale nie jest uniwersalny, ale stanowi specyficzną kulturową reprezentację 
różnicy płci 12. judaizm i kultura żydowska to taki archimedesowy punkt oparcia dla poka-
zania ograniczeń fallusa. 

Talmud jako kanoniczny tekst Aszkenazyjczyków „dostarczał kulturowych modeli i za-
sobów, wokół których krystalizowała się autoreprezentacja męskości łagodnej, wycofanej, 
nieagresywnej [...]” 13, a w kulturze europejskiej owa wycofana „antyfalliczna męskość” jest 
niejako automatycznie sytuowana na pozycji masochistycznej, takiej jak klasyfikowali ją 
Freud i Krafft-ebing 14. Ambiwalencja męskości polega na tym, że utwierdza binaryzm płcio-
wy, ale podważa zasadę dominacji męskiej: „masochizm zarazem podważa i potwierdza 
dominujący porządek” 15. Masochizm chrześcijański zasadza się – według Boyarina – na 
ekskluzji seksualności (św. Franciszek z Asyżu, św. Tekla), natomiast masochizm żydowski 
nie wyłącza pola seksualności, masochistyczna męskość zaś nie stoi w sprzeczności np. 
z wypełnianiem funkcji ojcowskiej (Abraham) 16, toteż „żydowski masochizm” był narzuca-
jącą się perspektywą dla uwięzionych między sprzecznymi wymogami falliczności–antyfal-
liczności i nowoczesności–tradycji, asymilacji–różnicy europejskich Żydów 17. „Miękkość” 
żydowskiej męskości, twierdzi Boyarin, stała się niebezpieczna, niewygodna i – mówiąc wprost 
– stygmatyzująca w momencie, gdy tendencja do heteroseksualizacji kultury zbiegła się 
z nasiloną asymilacją Żydów w społeczeństwach europejskich – a więc w drugiej połowie 
XIX wieku 18.

Tak bliski Schulzowi leopold von Sacher-Masoch był filosemitą. Żydówki z jego opowia-
dań to dominujące i silne kobiety, których mężowie, podobnie jak w opowiadaniach Schul-
za, ewidentnie odznaczają się słabością. david Biale w artykule Masochism and Philosemitism: 
The Strange Case of Leopold von Sacher-Masoch sugeruje, że pisarz „wykorzystywał opowie-
ści żydowskie jako wehikuł dla swoich fantazji erotycznych, ale również jako przykrywkę dla 
zaprezentowania własnych poglądów na temat kwestii żydowskiej” 19. Inwersyjne przedsta-

11 d. e. B o y a r i n, Unheroic Conduct. The Rise of Heterosexuality and the Invention of the Jewish 
Man. Berkeley, calif. – london 1997 s. 4–5.

12 zob. ibidem, s. 10.
13 Ibidem, s. 82.
14 Męskość w dalszym odniesieniu konotuje „homoseksualizm”. Ukucie tego terminu w roku 1870 

zbiega się z datą publikacji Wenus w futrze, a – jak dowodzi T o b i n  (op. cit., s. 43–44) w cytowa-
nym już przeze mnie szkicu – seksuolodzy i psychoanalitycy używają niemal identycznych określeń 
dla scharakteryzowania obu „perwersji” (tj. masochizmu i homoseksualizmu), które ma m.in. ce-
chować skłonność do teatralizacji, marginalizacja–generalizacja (w znaczeniu, jakie tym pojęciom 
w odniesieniu do homoseksualizmu nadała e. Kosofsky Sedgwick), powiązanie z kulturowym 
wyrafinowaniem. 

15 B o y a r i n, op. cit., s. 83.
16 Ibidem, s. 120.
17 Trafnie wyczuła to M. K o n a r z e w s k a, która w szkicu On tylko udaje tak? Schulza i Gombrowi-

cza zabawa w doktorową (w zb.: Schulz. Przewodnik Krytyki Politycznej. Red., wstęp J. M a j m u-
r e k. Warszawa 2012) interpretuje korespondencję między Schulzem a gombrowiczem jako sado-
masochistyczną zabawę polskiego pana (gombrowicz) i pokornego Żyda (Schulz).

18 Warto jednak pamiętać, że w tradycyjnym judaizmie utrzymywał się i nadal się utrzymuje bardzo 
ściśle przestrzegany patriarchalny model binaryzmu płci. jego użyteczną charakterystykę prze-
stawia B. U m i ń s k a  w rozdziale Specyfika żydowskiego patriarchatu książki Postać z cieniem. 
Portrety Żydówek w polskiej literaturze od końca XIX wieku do 1939 roku (Warszawa 2001).

19 d. B i a l e. Masochism and Philosemitism. The Strange Case of Leopold von Sacher-Masoch. „jour-
nal of contemporary History” 1982, z. 2.
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wienia erotyzmu u Sachera-Masocha – wywodzi inna badaczka jego twórczości – poprzez 
wizję seksualności masochistycznej sycą najgorsze sny, do jakich mogła doprowadzić anty-
semitów i tradycjonalistów przywiązanych do dawnych hierarchii społecznych emancypacja 
kobiet i Żydów 20. 

niemczyzna Sachera-Masocha nie jest, co wydaje się zaskakujące, jego pierwszym ję-
zykiem. Była nim, o czym rzadko się pamięta, gwara ukraińska, mowa ukochana przekaza-
na mu przez mamkę-nianię 21. powróćmy do myśli o kluczowej roli języka, jaką znajdujemy 
u Silverman: „Identyfikacja męskiego podmiotu z władzą i uprzywilejowaniem zagrożona jest 
z wielu stron. zagraża jej przede wszystkim prawo języka, na które żaden w pełni ukonsty-
tuowany podmiot nie jest odporny”. problem języka – tak ryczałtowo potraktowany przez 
dybla – wraca w rozważaniach o podmiotowości męskiej. W odniesieniu do samego siebie 
i swojej „niekompletności”, „nieharmonijności” i „niezgody na siebie” Schulz w rozmowie 
z józefą Szelińską posłużył się zwierzęcym porównaniem:

 „– A jakie zwierze ja przypominam?
 – pani? Antylopę.
 – A pan?
 – psa” 22.
A psy u Schulza używają języka dalece nieautentycznego – przypomnijmy tylko „fałszy-

we dźwięki” („sens tego szczekania zmienił się niepostrzeżenie, stało się ono swoją własną 
parodią [...]” 23) wydawane przez nemroda czy załamujący się głos człowieka-psa, który mimo 
„bezdennej wściekłości” „zanosi się w cichej konwulsji całkiem niskim żarliwym, z głębi 
nienawiści wydobytym wyciem, w którym brzmi żałość i rozpacz bezsilności” 24. zrozumienie 
związku między figurą psa, podmiotowością a językiem nie jest możliwe na gruncie psycho-
analizy. znakomite rozwiązania natomiast proponują nam autorzy zdecydowanie antypsy-
choanalityczni, gilles deleuze i Félix guattari mówiący o „stawaniu się zwierzęciem”, „lite-
raturze mniejszej” i „deterytorializacji języka”. Hasłowo tu przywołani mogą dostarczyć zu-
pełnie nowych perspektyw schulzologii. W poplątaniu języków, ich de-, re- i terytorializacji 
należy „pisać niczym pies, który kopie swoją dziurę, szczur, który wydrapuje swoją norę. 
A wszystko po to, by odnaleźć swój własny niedorozwój, własną gwarę, swój własny Trzeci 
Świat, swoją norę” 25. Trzeba przy tym pamiętać, o czym przypomina joanna Bednarek: 
„koncepcja literatury mniejszej stanowi element szerszej teorii tego, co mniejsze i mniejszo-
ściowe (mineur, minoritaire), wprowadzonej w Mille plateaux. zgodnie z nią »mniejsze« są 
podmioty nie wpisujące się w dominujący, wielki lub większościowy (majeur, majoritaire) 
wzorzec, ucieleśniany przez przysłowiowego białego mężczyznę z burżuazji. Stanowią one 
nie tylko mniejszości pojmowane jako w miarę statyczne kategorie tożsamościowe, ale i, na 
bardziej abstrakcyjnym poziomie, w wymiarze tego, co molekularne, odpowiadają za desta-
bilizację, deterytorializację całego systemu, zdolną zniszczyć jego centrum (to, co większo-
ściowe) i hierarchię odpowiedzialną za dystrybucję tożsamościowych pozycji. To, co mniejsze, 

20 zob. B. H y a m s, Casual Connections: the Case of Sacher-Masoch. W zb.: One Hundred Years of 
Masochism, s. 138.

21 pamiętnikowe zwierzenie pisarza cytuje L. W o l f f  (The Idea of Galicia. History and Fantasy in 
Habsburg Political Fiction. Stanford, calif., 2010, s. 114).

22 cyt. za: K o n a r z e w s k a, op. cit., s. 90.
23 B. S c h u l z, Nemrod. W: Opowiadania, eseje, listy. Wybór, układ, posł. W. B o l e c k i. Warszawa 

2000, s. 50.
24 B. S c h u l z, Sanatorium pod Klepsydrą. W: jw., s. 247.
25 G. d e l e u z e, F. g u a t t a r i, Kafka. Ku literaturze mniejszej. przeł. A. Z. j a k s e n d e r,  

K. M. j a k s e n d e r. Wstęp, red. nauk., sprawdzenie zgodności z oryginałem C. R u d n i c k i.  
posł. K. M. j a k s e n d e r. Kraków 2016, s. 94.
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jest więc siłą polityczną par excellence” 26. przyjmijmy kontrintuicyjne założenie, że Schulz 
uprawia „literaturę mniejszą”, której wyznacznikami są „deterytorializacja języka, umiesz-
czenie indywiduum w aktualności politycznej oraz kolektywne układy wypowiedzenia” 27. 

Oczywiście, twórczość Schulza „umieszcza indywiduum w aktualności politycznej” nie-
bezpośrednio i nie na modłę realistyczną (pisał już zresztą o tym Sandauer w Rzeczywistości 
zdegradowanej, diagnozując wyczerpanie formuły realistycznej). jeszcze trudniej do owej 
prozy odnieść „kolektywność układów wypowiedzenia”, możliwych dzięki „ustanowieniu 
praktyki mniejszości od wewnątrz – w języku oficjalnym [...]” 28. cała „mniejszościowość”/
„mniejszość” ześrodkowuje się w ten sposób na zagadnieniu języka, który zawsze już jest 
zagadnieniem politycznym, a czytany w tym, deleuzjańskim, trybie Schulz stanie się niemal 
takim samym materialistycznym, dialektycznym, bez mała że proletariackim Schulzem 
Sandauera. nie da się tu jednak nie zauważyć istnienia „niewypowiedzianej” tendencji/
potencji sadystycznej mieszczącej się w nawiedzającym Schulza fantazmacie psa. Fantazmat 
ten pozwala pokusić się o próbę interpretacji kwestii pozycji sadystycznej nie jako pożąda-
nego (i nieosiągalnego) stanu podmiotu/twórcy wobec materii/tworzywa (jak to czynią np. 
autorzy Słownika schulzowskiego), ale dynamicznego procesu, któremu podmiot podlega. 
podmiot podejmuje pracę wypierania (niewypowiadanej/zakazanej) tendencji sadystycznej, 
przez szereg transmutacji przeradzającej się w (wypowiadalny) masochizm, a ujawnia się 
w swojej pierwotnej postaci jedynie w momentach osłabienia kontroli świadomości 29. Wy-
powiedzenie masochizmu jest dopuszczalne. Stanowiący efekt swoistej tresury masochizm 
ma swój „mniejszy” język i gramatykę, o czym najlepiej przekonał nas deleuze, natomiast 
to, co – w najszerszym sensie – sadystyczne, wypowiedziane być nie może, nie ma języka 
i rozsadza każdą gramatykę, choć nie da się wykluczyć, że to, co sadystyczne, kryje się 
w samej modulacji wypowiedzi, w tym, co za Kristevą można nazwać „semiotycznym”. Tak 
zarysowana ambiwalencja staje się: „centralną ideą, [której istotą] jest werbalna niemożność 
artykulacji zjawisk określanych jako wymykające się określeniu, jako mieszczące się poza 
słowem. Towarzyszy jej jednak teza zaprzeczająca, wedle której istnieje jedynie to, co na-
zwane” 30.

choć deleuze z guattarim nie znają Schulza, to, jak już wcześniej zauważyłem, jego 
proza wydaje się znakomitym terenem dla deleuzjańskich eksperymentów lekturowych. 
dowodem tego może być praca jeana-jacques’a lecercle’a Deleuze and Language, w której 
ten badacz języka czyni schulzowską wycieczkę – omawiając ewokatywną (nie zaś reprezen-
tacyjną) funkcję literatury jako „kolektywnego układu wypowiedzenia”, sięga on po obraz 
jazdy pociągiem stanowiący klamrę tytułowego opowiadania z Sanatorium pod Klepsydrą 
jako „antycypującego straszniejsze i odbywane w tłoku podróże kolejowe”. „To właśnie jest 
to, czym jest i co potrafi zdziałać kolektywny układ wypowiedzenia. Opowiadanie Schulza 
napisane jest przed wojną. W żaden sposób nie może ono »reprezentować« nazistowskich 
obozów koncentracyjnych, ale antycypuje je, uprzedzająco miesza się z nimi [mingles with 
them in advance], stanowi literackie wtargnięcie w układ wypowiedzeń, który wówczas nie 
zdążył się jeszcze zmaterializować [...]” 31.

Szukając sposobów nazywania męskości u Schulza, odkrywamy „psią jakość”, a wspól-
nie z nią wychodzimy z pola, na którym zwykle umieszcza się tę twórczość: prywatnej mito-

26 J. B e d n a r e k, Linie kobiecości. Jak różnica płciowa przekształciła literaturę i filozofię. Warszawa 
2015, s. 43.

27 d e l e u z e, g u a t t a r i, op. cit., s. 93. 
28 Ibidem, s. 94.
29 O masochizmie jako o wypowiadalnej perwersji pisze Wąsowski w cytowanym tu już szkicu.
30 W. B o l e c k i, Poetycki model prozy w Dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, 

Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej. Kraków 1996, s. 269.
31 j.-j. l e c e r c l e, Deleuze and Language. london 2012, s. 61.
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logii, psychoanalitycznej inspiracji, solipsyzmu, eskapizmu, idiomatyczności, odkrywamy 
zaś nie tyle „narratora bądź jakąś postać, co raczej jakiś coraz bardziej maszynowy układ 
czy też jakiegoś coraz bardziej skolektywizowanego – nad jakąkolwiek określoną w swej 
samotności jednostkę – agensa [...]” 32. 

paweł dybel na tak radykalną interpretację się nie poważył, bo w zakreślonych ramach 
nie mógł tego zrobić. Wierzę wszakże, że domykając pewien sposób pisania o Schulzu, wy-
tworzył napięcie, które przyniesie ujęcia polemiczne, otwierające schulzologię na inne (an-
typsychoanalityczne? materialistyczne?) przedsięwzięcia interpretacyjne.

A b s t r a c t

WOjcIecH ŚMIejA University of Silesia, Katowice

MeSSIAH On THe cOAcH

The author of the polemical review of paweł dybel’s book indicates exhaustion of psychoanalytical key 
in interpreting the work of the drohobych writer. dybel’s treatise is by no means the height of psycho-
analytical interpretive tradition and offers a number of stimulating remarks (e.g. placing Schulz’s word 
philosophy in the framework of german idealism). Simultaneously, the impassable horizon of psycho-
analytical interpretation blocks the perception of historicity and politicality written into Schultz project.

32 d e l e u z e, g u a t t a r i, op. cit., s. 93. 
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